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1. Het bij herbossching van. min of meer afgelegen bergterreinen
niet acht geven op de houtkwaliteit der gebruikte boomsoorten of zelfs
het, met het oog op een gemakkelijker boschbewaking wel aangeraden,
hierbij Vermijden van alle bruikbare houtsoorten, is een miskenning van
de plicht, welke men met zulke herbossching ook tegenover het nageslacht, te vervullen heeft.

2. De van oudsher overgeleverde bewering dat de djati voorkeur
geeft aan kalkrgke gronden, is gebleken op een onjuist inzicht te berusten.

3. Het mechanisch houtonderzoek mist althans gedeeltelijk nog een
mathematisch juisten grondslag.

4. Meer dan elders, moet voor het tropische natuurboseh, vooral uit
een houtteeltkundig oogpunt groote waarde gehecht worden aan het scheppen Van de mogelijkheid tot determineering aan steriel materiaal, waarbij
dan twijg-, tak-, bast-, wortel-, en houtkenmerken van belang zullen zijn;
ook kenmerkende beschrijvingen van zaad, Memplant en jèugdvormen
zullen voor de praktijk van de tropische houtteelt van het hoogste
nut zgn.

6. Menging van den djati met andere houtsoorten is van groot nut
te achten, welk nut hooger moet worden aangeslagen, naar mate de grondkwaliteit afneemt.
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6. Tegen de constructie en het gebruik van een boom-poolplanimeter,
voor het aan den staanden boom meten van stamvlakken, bestaan geen
mechanische bezwaren.

7. P a r a d e ' s „ïmiter la nature, hater san oeuvre, teile est la maxime
fundamentale de la Sylviculture", doet men beter als een tot nadenken stemmend apophthegma op te vatten, dan als een tot berusten leidend evangelie.
Aannemelijker en vooral bemoedigender klinkt „ L e h r ' s : „innerhalb der
Schranken der physischen Möglichkeit das wählen, was uns als das beste
erscheint."

:

,

8. Men is gerechtigd tot de verwachting, dat bij het meer en meer
ontsluiten der Java'sche bosschen, bij het toenemen van de vraag naar
hout en bij het volmaken der houtgebruiks-techniek, deugdelijke en zelfs
minder deugdelijke houtsoorten naast den djati gereeden afzet zullen
vinden tegen loonende prijzen.

9. Onderzoek van boschgronden, studie van boschplagen en-schaden,
onderzoek van hout op geschiktheid voor industrieele doeleinden en statistische bewerking van bedrijfs- en hiermede verband houdende economische gegevens, kunnen in Nederlandsch-Indië om hun organsich verband met het boschbedrijf, beter worden opgedragen aan een naar behooren
uitgerust instituut voor boschonderzoek, dan dat zg, met verbreking
van het aangeduide verband, worden ondergebracht resp. bjj een algemeen
proefstation voor den landbouw, een instituut voor plantenziekten, een
nq verheidsinstituut en een centraal bureau vóór statistiek;

10. Er bestaan aanwijzingen, dat een hoog f osf orgehalte van den grond
van nadeeligen invloed op de kwaliteit van op zulken grond geteeld
djatihout zou kunnen zirjn.

11. Waar de vegetatieve of de voortplantingsorganen, ieder voor zich
dikwijls en tezamen zelfs nog wel eens onvoldoende zijn voor het identificeeren van een plantensoort, mag men niet verwachten, dat de anatomische

bouw van hout voor zich steeds een voldoend middel ter identificatie zal
opleveren.
12. Evenals voor den eik praktisch slechts drie groeiplaatsboniteiten
te onderscheiden zijn is het te verwachten, dat voor den djati praktisch
hoogstens slechts vier, niet onmogelijk zelfs ook niet meer dan drie groeiplaatsboniteiten aan te geven zullen blijken te zijn.

13. Bij het invoeren van een uitkap-bedrijfsvorm in het Ned.-Indische
gemengde natuurbósch, moet men zich aanvankelijk in hoofdzaak laten
leiden door de houtteeltkundige zorg voor de omzetting van het voorhanden
bosch van overdadige menging, niet zelden overwegend van houtsoorten
van geringer waarde, in een bosch van soberder menging, overwegend
van de beste houtsoorten.

14. Het afzonderlijk op Gouvernements houtvenduties aanbieden
van aan de eischen voor export in alle opzichten voldoend djatihout,,
zou van belang kunnen blijken voor de bedrijfsregeling van djatibosschen.

15. Dat de djati — afgezien van zjjn gevoeligheid voor een overmaat
van water — de soberste der boomsoorten zoude zijn wat groeiplaatseischen betreft, kan niet meer worden volgehouden; alleen reeds onder de
zeer deugdelijke houtsoorten kunnen genoemd worden, als nog voort te
willen waar de djati het aflegt, zonder dat hier nog sprake is van een te
veel aan water: laban (Vitex pubescens VAHL.), trenggoelon (Protium
javanicum BtritM.), djohar (Cassia siamea LAM.), walikoekoen (Actinopkora fragrans WALL.), kedinding (Albizzia lebbekoides BENTH.), grootblad
mahony (Swietenia maerophylla KING.), kleinblad mahony (Swietenia
mahagoni JACK.), sono-kembang (Pterocarpus indicus WILLD.), ensonokling (Dalbergia latifolia ROXB.).

16. In het uit den anatomischen bouw van hout besluiten tot zijn
mechanische eigenschappen, zit een speculatief element.

—
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17. De beperking in de verspreiding van bepaalde boomsoorten
heeft niet steeds directe oecologische oorzaken, doch kan wijzen op onoverkomelijke slagboomen.

18. De ontwikkelingsgang van djati-opstanden doet het belang van
vroeg beginnende en krachtig en consequent doorgevoerde bosehverpleging
sterk op den voorgrond treden.

19. Bij het drogen van hout treden reeds vormverandering op, vóór
alle vrije water verdampt is, hetgeen zou kunnen wijzen op verlies van
imbibitiewater, vóór alle vrije water verdwenen is.

20. Houtexport uit Ned. Indië is van meer belang voor de boschexploitatie in de Buitengewesten, dan voor het djati-boschbedriji op Java.
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STELLINGEN.

HOOFDSTUK 1.

TER I N L E I D I N G .

In De omloop van den djati, Mededeeling No. 3 van het

Proefstatim

voor het Boschwezen 1918 werd getracht, op grond van dè cijfers welke het
door het Böschproef station uitgevoerd wordende dunnings- en opbrengstonderzoek voor een 59-tal proefperken had opgeleverd, aangevuld met
voor het doel bruikbaar schijnende cijfers van een 8-tal proefperken behoorende tot een vroeger bijgroei-onderzoek, een inzicht te verkrijgen
in het omloopsvraagstuk voor den djati.
De gevolgde weg ter bereiking van dit doel is geweest, na opstelling
van een opbrengsttafel voor V, IV en I I I boniteiten, aan de hand hiervan
massa-aanwasprocenten te berekenen en deze met een bij benadering
berekend eenheidswaardevermeerderingsprocent, onder verwaarloozing
van eventuéelen duurte-aanwas, te combineeren tot een benaderd wijzerprocent.
Afgezien van het nog spaarzame grondslagmateriaal, hétgeen een
nauwkeurig vaststellen van den omloop —• zoo dit al ooit mogelijk ware —
zeker nog niet toeliet, kleeft aan de toen gevolgde methode nog het gebrek de financieele zijde van het vraagstuk — welke indien zuiver gesteld
voor het gebruiks- of productie-bosch in de eerste plaats maatgevend
behoort te zijn — niet volledig tot haar recht te hebben laten komen.
Verschillende kapitalen en kosten toch bleven buiten beschouwing, als de
grondwaarde, de cultuur- en de beheerskosten.
Thans staan reeds weder de cijfers van een 16-tal verdere proefperken
van het dunnings- en opbrengstonderzoek ten dienste, wat een niet Onbelangrijke uitbreiding van het grondslagmateriaal beteekent.
Het doel van de verder volgende studie is nu, voortbouwende op de
aangehaalde Mededeeling 3 van het Boschproefstation, althans voor een
enkele boniteit en voor een bepaalde streek, weder dichter bij een juiste
bepaling van den financieelen omloop (met in acht neming van modificeerende factoren) voor hoogstammig djatibosch in kaalkapbedrijf te komen.
Om praktische redenen moest voorloopig een zekere beperking in

_
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acht genomen worden, zoodat het onderzoek slechts voor een enkele groeiplaatsboniteit kon worden uitgevoerd.
Als boniteit, waaróp deze studie zich in het bijzonder zou richten,
werd de IV gekozen, omdat hiervan het volledigste grondslagmateriaal
voorhanden was en omdat voor deze boniteit de nog verder benoodigde
gegevens voor de in beschouwing genomen streek het meest volledig te
verkrijgen waren.
Aangezien het werkhoutprocent te verkrijgen uit een bepaalde dikhoutmassa afhankelijk is van kapmethoden, van afzet- en transport- mogelijkheid, terwijl de financieele resultaten weder afhankelijk zijn van
de plaatselijke markt en de plaatselijke gesteldheid van het arbeidsvraagstuk, kunnen financieele berekeningen als in deze studie nog zullen volgen,
ook slechts een plaatselijke waarde hebben.
Als boschcomplex, waarvoor de verzamelde gegevens verder bewerkt
zouden worden en voor welke streek dan ook de resultaten van de studie
in de eerste plaats zouden gelden, werd gekozen de houtvesterij Margasari
in de residentie Pekalongan.
Voor deze keuze hebben verschillende redenen gegolden. Niet slechts
is het materiaal, dat is cultuuropstanden van IV boniteit tot in hoogere
leeftijdsklassen, in Margasari rijkelijker voorhanden dan elders, doch ook
is in deze reeds welhaast 20 jaar werkende houtvesterij de opwerking
tot-werkhout het hoogst opgevoerd, dank zij der zeer gunstigen ligging
en der ook daardoor gunstigen markt en der geringen transportmoeilijkheid,
terwijl het arbeidsvraagstuk geen bijzondere bezwaren oplevert.
Dit alles zijn toestanden waarin men hopen en verwachten mag
dat meer en meer andere boschcomplexen bij de algemeene en de bijzondere
ontwikkeling van het dj atiboschbedrijf, geleidelijk zullen ingroeien. Wat
dus thans voor Margasari geldt, zal als toekomstbeeld ook voor andere
boschcomplexen belang hebben en zal daarom het langst zijn waarde
blijven behouden.
Naast het vraagstuk van den financieelen omloop, kon ook aan de
vaststelling van andere waarden in het dj atiboschbedrijf aandacht gegeven
worden, zooals aan de opstands waarde, de waarde van den normalen
houtvoorraad, de boschwaarde en het bedrijfsrendeeringsprocent. Van
belang scheen het bovendien een vergelijking te maken tusschen de uitkomsten van het boschbedrijf en die van enkele andere cultuurbedrijven,
in de eerste plaats het Inlandsche landbouwbedrijf.

HOOFDSTUK 2.

ALGEMEENE GRONDSLAGEN.

Men is het er wel over eens, dat voor productiebosch in het algemeen
de primitievere vormen van omloopsbepaling, welke leiden tot physieke-,
technische- en massa-omloopen, niet meer op hun plaats zijn.
Waar de physieke omloop slechts gerechtvaardigd kan zijn voor bosch
hetwelk voor andere doeleinden dan productie wordt aangehouden, bijvals schermbosch en als park- of sier- en andere luxebosschen, kan men
zich voor zuivere productiebosschen toch wel gevallen denken dat technische- of massa-omloopen op hun plaats zouden zijn. Zou het boschbedrijf bijv. niet een op zichzelf staand bedrijf zijn, waarvoor de rentabiliteit voor zich beoordeeld moet worden, doch ^ou het een onderdeel
uitmaken van een houtproductie-en-verwerHngsbedrjjf, dan laat het zich
denken dat de rentabiliteit van het geheele bedrijf andere eischen aan de
omloopsregeling voor het boschbedrijf als onderdeel doet stellen, dan voor
dit laatste als zelfstandig bedrijf het geval zou zijn. Alsdan is het denkbaar
. dat massa- of technische bmloopen beter passen voor de rentabiliteitseischen van het geheel, dan financieele omloopen.
Voor het productiebosch in zelfstandig bechrijf bestaat betrekkelijk
weinig verschil van meening meer, dat de omloop zoo moet worden vastgesteld, dat er onder waarborg van duurzaamheid financieel evenwicht
in het bedrijf is naar de vergelijking:
(G + B) (1. op* - 1) + c 1. op* = Et + D 1 op*-»
a

+ D 1. opt-<ï
q

zoodat dus de baten, naar het tijdstip waarop zij voorkomen met renten
op renten in rekening gebracht, opwegen tegen alle op dezelfde wijze in
rekening gebrachte kosten.
In deze vergelijking zijn:
G = grondwaarde;
B

= de gekapitaliseerde jaarlüksche beheerskosten ——- bij verkoro. op :
ting, hoewel oneigenlijk, aan te duiden als beheerskostenkapitaal;.

_
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c
Et
D
*
p

= cultuurkosten;
= eindopbrengst op t-jarigen leeftijd;
. . . . D q = dunningsopbrengsten op aq-jarigen leeftijd;
= turnus of omloop;
= de aangenomen rentevoet.
Men kan deze vergelijking ook zoo lezen, dat bet verschil tusschen
de inkomsten Et, D a . . . . Dq en de uitgaven b en c, alle in rekening gebracht
volgens het tijdstip waarop zij vallen, de opbrengst van 6 voorstelt.
Indien deze, als steeds doorloopend te beschouwen grondopbrengst, volgens
een bepaalden rentevoet gedisconteerd —• en dan tevens de grondopbrengstwaarde aangevend — een maximum aanwijst, is het bedrijf financieel
doelmatig ingericht.
De grondopbrengst- of grondverwachtingswaarde (Gv) moet dus een
maximum zijn in de vergelijking:
a

„
(jTV

=

E t + D a l . op*-

+ D 1. o p t - i — c 1. op*

a

q

_

-t>

1. op*—1
Voor series berekeningen ter bepaling van den financieelen omloop
is de volgende vorm van deze formule, zooals aangegeven in de Pruisische
Anleitung

zur

Waldwertberechnung,
G = X + .
V

doelmatiger:
-

—B

waarin
Et
Da
•a- = ï1.— —
1
+
op* 1. o p

a

.

Dq

-+-

1. opq

Gezegd werd, dat er betrekkelijk weinig verschil van meening meer
bestaat, dat de omloop, zoodanig vastgesteld dat volgens de gegeven
formule Gv een maximum is, voor het producjae-boschbedrijf inderdaad
de juiste is. Nog steeds zijn er n.1. vakkundigen, die de juistheid van dit
inzicht betwisten of slechts onder zeker voorbehoud aannemen.
Het idee de grondwaarde te berekenen naar alle inkomsten en uitgaven, welke voor een bepaald, op dien grond uitgeoefend boschbedrijf
te verwachten zijn, werd het eerst aangegeven door G. K ö n i g in diens
Anleitung zur Holztaxation 1813. Hij bracht de cultuurkosten echter
slechts eenvoudig als c in rekening en niet als
ö
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°^—•.

1. op* - 1

De eerste geheel juiste formule voor Gv werd door M. F a u s t m a n n
gegeven in Waldbodenrentenformel. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1849.

Het is voornamelijk door de geschriften van M. R. P r e s s l e r (Der
rationelle Waldwirt

1858—'59 e.a.), G. H e y e r (Anleitung

zur

Waldwert-

