Studiedag "Mens,bosenarbeid"

Op 14mei 1969werd te Bunnik een studiedag gehouden met als thema "Mens, bos en arbeid", een
studiedag die georganiseerd was door de Commissie
Onderzoek Rationalisatie Bosbouw van het BosbouwProefstation. Deze commissie is in 1958 opgericht
metals doel het doen verrichten, steunen, bevorderen en coördineren van onderzoekingen op het gebied van de rationalisatie in de bosbouw. In de commissie werken vertegenwoordigers van werkgeversenwerknemersorganisaties samen, onder voorzitterschap van ondergetekende, terwijl voorts een aantal
adviseurs is aangetrokken.
Door de activiteiten van de commissie is het onderzoek naar de rationalisatie van de bosarbeid gestimuleerd, o.a.tot uiting komend in werkmethodeverbetering bij bosaanleg,verzorging en oogst, gebeten tarieven en algemene normen voor de houtoogst, arbeidsfysiologische onderzoekingen en
voorts onderzoek met betrekking tot de mechanisatie.
In het verleden zijn een tweetal symposia georganiseerd met als onderwerpen "Lawaai en lawaaibestrijding bij motorzagen" en "Verspreiding en invoering
v
an nieuwe methoden".
Met dit derde symposium "Mens, bos en arbeid"
Werd het oog gericht op de toekomstige ontwikkelingen in de bosbouw. Daarbij werd een beeld gegeven van de huidige situatie in de bosbouw. Tevens

werden zowel de economische ontwikkelingen in de
landbouw als de sociale ontwikkelingen in de industrie belicht en wel zodanig dat zij waren afgestemd
op de problemen rond de ontwikkeling die men in de
bosbouw mag verwachten.
Deze bevinden zich, aansluitende bij de functies
van het Nederlandse bos, op het terrein van schaalvergroting, van kwalitatieve en kwantitatieve normen
voor bosbeheerders enwerknemers, en van personeelsbeleid.
Met dat doel zijn de hierna volgende preadviezen
geschreven. Preadviezen van respectievelijk
ir. P. H. M. Tromp (op dat moment houtvester bij de
Kon. Ned. Heidemaatschappij)
prof. dr. R. H.A. van Duin (adjunct-directeur van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders)
dr. A.van Biemen (directeur van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers).
Prof. dr. E.W. Hofstee, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, was bereid de op de studiedag
gevoerde discussie te leiden.
De preadviseurs en de discussieleider hebben zich
grote inspanning getroost om het gestelde doel te
verwezenlijken. De commissie is hen daarvoor erkentelijk en dank verschuldigd.
ir. J.F. Wolterson
Voorzitter Commissie Onderzoek
Rationalisatie Bosbouw
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