BEDRIJFSKAARTEN
door
Dr Ir"j..T. P. BIJHOUWER.

In 1941, toen de bedrijfskaart van het Willemsbos te Nunspeet van Dr H.
V l o t e n aan herziening toe was
hebben wij gezocht naar een weergave in ^zwart en wit, inplaats van de gebruikelijke combinatie van meer en minder
sterke tinten, gecombineerd met teekentjes in verschillende
kleuren.
•••• *
' *
'
De zwart-wit kaart heeft immers de volgende voordeelen :
Indien geteekend met Oost Indische inkt op transparantpapier kan een willekeurig aantal afdrukken gemaakt
worden zwart op wit (Océ) of bruin op wit (Ozalid),
op stevig papier,-voor nog geen gulden per vierkante
v
meter. Deze afdrukken verschieten op den duur ; wil men
volkomen lichtechtë copieën zwart op wit, dan kan Neodruk die leveren, 10 exemplaren van een teekening van
, één vierkante meter voor ongeveer £ 15.:—.
2. Een gekleurde kaart is bijna niet te .wijzigen ; een acute
" of transparant-ozalid afdruk van de Oost Indische inkt
'" teekening (d= f 1.60 per vierkante meter) leent zich uitmuntend om bij te werken. Aan de achterzijde van het
- papier bevindt zich in spiegelbeeld de teekening, waarvan
zeer gemakkelijk deelen kunnen worden weggeradeerd.
De voorzijde van het papier is' m a t ; daar kan dus met
Oost Indische inkt een nieuwe toestand worden ingeteekend.
. 1 .'
3* Desgewenscht is de kaart tot een kleiner formaat te reduceeren; Stel, dat van een boschbezit van 2500 ha bedrijfskaarten bestaan op schaal 1:2500 {op kadastrale
..kaarten dus), dan beslaan deze een oppervlak van vier
vierkante meter (b.v. 2 X 2 m). Dit is niet te hanteéren
of in het terrein mede te nemen (wat ook nooit zal ge, schieden, ómdat niemand 25 vierkante kilometer achtereen intensief kan bekijken), een overzichtskaartje is echter
. gewenscht: Een fotografische verkleining op 50 X 50 cm,
düs schaal 1 : 10.000 doet,de oplossing aan de hand ; deze
verkleining kost normaal slechts 'f 5.—!
Tegenover de bedrijfskaart in kleuren heeft een z w a r t w i t
methode ook nadoelen en w e l :
a. op een kaart in kleuren is het mogelijk in zwarte of roode
. inkt voor elk boschvak naam, nummer, oppervlak, jaartallen, grondkwaliteit e.d. aan te geven. Bij een zwart-wit
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kaart kan dit niet; wel op een ozalid (kastanjebruine
afdruk op wit papier, waar met Oost Indische inkt zeer
goed leesbaar op kan worden geschreven.
Juister lijkt mij echter de kaart van de opstanden te
beperken tot de gegevens : soorten, leeftijdsklasse en sluiting,* en andere punten op een tweede kaart te verzamelen.
Duidelijkheid is toch eisch voor alle kaartwerk en die
duidelijkheid wordt het beste ^gediend door op één blad
slechts een beperkt aantal saamhoorige dingen weer te
geven.
Een kaart van Nederland kan bevatten : spoorlijnen,
hoofdverkeerswegen en waterwegen gecombineerd met
dichtheid der bevolking en met ligging der belangrijkste
industrieën. De kaart blijft dan leesbaar en begrijpelijk in
tegenstelling tnet een waarop samengebracht zijn : spoorlijnen, hoofdverkeerswegen en waterwegen met percentage
R.K. inwoners per gemeente en verspreiding der zuivel-^
fabrieken.
b. Een zwart-wit kaart is minder decoratief dan een goed
uitgevoerde bedrijfskaart in kleuren. Dit mag natuurlijk
niet den doorslag geven bij de keuze van een methode,
vooral niet omdat voor het bureau van den houtvester de
mogelijkheid bestaat op een zwart-witafdruk (neodruk)
op zwaar teekenpapier met transparante kleuren de geologische gesteldheid, de bodemkundige indeeling van het
terrein of de boniteit van de vakken aan te geven. Dan
ontstaat een 'zeer decoratieve en waardevolle kaart.
De methode van zwart-wit weergave, die gebruikt is voor
de bedrijfskaart van Dr Ir V a n V l o t e n , was nog slechts
een eerste poging. Onder het werken kwamen gebreken aan
den dag, die in een volgend schema (vergadering afdeeling
Boschbouw van vStudiebelangen 7 December 1.1.) recht gezet
waren. Opmerkingen op die vergadering leidde tot aanvulling en verbetering, ongetwijfeld zal verdere ontwikkeling
plaats vinden, wanneer een dergelijke methode door vele
boschbouwers wordt gehanteerd. Als grondslagen hebben
wij aangenomen :
< .
I.
De leeftijdsklassen (1 : van 1—20 jaar, 2 : van 21—40
jaar enz.) worden onderscheiden door het gebruik van
verschillende' pennen, die lijnen zetten van bepaalde
breedte. Oorspronkelijk werkten wij met schrijfpen en
de redispennen van 1, 2, 3, efi 5 mm. Dit had het nadeel, 'dat de teekens voor de hoogste leeftijdsklassen
zeer zwaar werden, en alleen bij de schaal 1 : 2500 nog
beantwoordden aan de werkelijke grootte van de afgebeelde boomen, . Bovendien was de overgang van de
eerste leeftijdsklasse (schrijfpen) naar tweede (redispen
1 mm) te plotseling.
Nevenstaande tabel toont, dat voldoend groote ver-

77

schijlen, een geleidelijke serie en minder grove teekens
in leeftijdsklasse 5 te bereiken zijn door het gebruik van
schrijfpen en de redispennen van
2 en 3 mm.
Deze serie bevelen wij sterk aan voor de schalen
. 1 : 2500 tot 1 : ÏO'.OOO. Op de laatste schaal neemt een
\ 99-jarige beuk een ruimte in t van ongeveer
mm,
overeenkomend met 75 m, dus ongeveer '3 X de werkelijke afmeting. Deze mate van overdrijving komt over-"
een met de algemeen aanvaarde „fout'* van de stafkaart
1 : 25.000 en 1 : 50.000, de twee tot vijf maal overdreven
Jjreedte van wegen, kanalen en sloten.
Het is duidelijk, dat een schaal 1^2500 (zooals de
kadastrale kaart),of 1 : 5.000 (die desnoods kan worden
verkregen door fotografische vergrooting van de stafkaart 1 : 25.000) zich echter beter leent voor de voorgestelde teekenwijze.
.
II. De naaldhoutsóórten, die vooral jong in sterk gesloten
opstand voorkpmen worden met arceeringen aangegeven,
de loofhoutsoorten met zoo eenvoudig mogelijke teekentjes.
.
Voor de meest voorkomende soorten zijn de gemak..
kelijkste arceeringen {horizontaal en van links beneden
naar rechts boven) en de eenvoudigste, teekens-gereserveerd. Het kleinste teeken (de stip) is bestemd voor de
kleinste boom : de berk. Vulhout zooals lijsterbes, Prunus%
serotina, grauwe els e.d, worden niet gecarteerd.
III. De sluiting wordt aangegeven door de meer of mindere
dichtheid der aiceeringen resp. de afstanden tusschen
/
de loofhoutteekens. Zoo kan b.v. een vrijwel volkomen
sluiting (dus in jonge opstanden) worden weergegeven
door afstanden van ongeveer
a 2 mm, een sluiting
' 0.7 tot 0.9 door afstanden van 3 mm, 0.5 tót 0.7 door
5 mm, 0.3 tot 0.5 door 8 mm, 0.1 tot 0.3 door 15 mm.
Een tot in onderdeden af te lezen weergave van ,de
, sluiting zal wel nooit te verkrijgen zijn, doch wel een
weergave, die onmiddellijk toont of een opstand sterk
gesloten is, of b.v. reeds gelicht.
Dat ook zeer gecompliceerde opstanden zich bij schaal^
1 :2500 laten afbeelden met behulp van deze werkwijze,
toonen dë twee volgende afbeeldingen, ondérdeelen vani het
Willemsbosch.
Fig. 2 toont geheel boven een smalle strook gesloten bosch
van groveden, links eerste, daarna derde, w£er» eerste, en
geheel rechts twee leeftijdsklasse. Langs het weggetje, dat
'dit bosch doorsnijdt staat aan de rechterzijde een singeltje
van Amerikaanschen eik eerste en tweede, leeftijdsklasse."
Het groote vak links wordt bijna geheel ingenomen door een
sterjc gelicht grovedenen bosch,, derde leeftijdsklasse ; links
boven een wijde groep der 4e klasse. Vrij veel jong hout

bevindt zich onder dit bosch : een natuurlijke bezaaiing met
groveden, inlandsche eik en geheel rechts ook Europeesche
lariks en een onderplanting met douglas. Rechts boven dit
bosch bevindt zich langs den boschweg een breede berkengroep tweede leeftijdsklasse ; in het open heideterrein tusschen bosch en berkengroep bevindt zich opslag van eik,
berk en groveden. .
De gebogen, breede weg onderaan vertoont een singel van
groveden en inlandsche eik, daaronder een stel jonge op- y
standen van groveden, gedeeltelijk met vrij wat berk er door.
Rechts een bosch derde leeftijdsklasse van den en inlandsche eik, sluiting
0,6. In de middenpartij treffen wij aan
van rechts naar links :
^
' % .
"a. Een jong boschje, sterk gesloten van v e e l Amerik. eik t
met wat berk, en een percent of tien Sitkaspar~en Pinus
Strobus. Hierin nog eenige ± 50-jarige grovedennen.
b. Een vrij gesloten bosje, derde leeftijdsklasse, van inlandschen eik met wat haagbeuk, in de ran.d een rij douglas .
tweede leeftijdsklasse.
c. (Boven) tweede leeftijdsklasse : gemengd vrij dicht bosch
van groveden en inlandsche eik, met enkele tamme
kastanjes en Japanschen lariks.
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d. (Onder) derde leeftijdsklasse : volkomen gesloten boschje van ongeveer half om half beuk en inlandschen eik.
In fig. 3 zi^n wij een hog gecompliceerder geval. Twee
wegen loopen van links naar rechts, de onderste met een
singel van inlandschen eik, de bovenste met een berkensingel,
die zi<;h rechts langs den rand van het bosch voortzet. Beide
singels zijn tweede leeftijdsklasse. Eveneens tweede leeftijdsklasse is het bosch bovenaan : Oostenrijksche den met eenige
bijmenging van groveden, sluiting nog gemiddeld 0,8. Geheel
onderaan twee zeer jonge opstanden : rechts grove den, achter
de breede eikensingels links : Amerikaansche eik met douglas.
De middenstrook bevat restanten van oude proeven met
• exoten. Achtereenvolgens treffen wij aan van links naar
rechts : ....
1. Een sterk gelicht bosch van fijnspar derde leeftijdsklasse,
dicht doorgeplant met Japansche lariks en bovenaan met
douglas.
2. Rechts daarvan een kapvlakte met gespaarde moedermoederboomen van groveden, derde leeftijdsklasse.
3. Daaronder een zeer dicht bosch, derde leeftijdsklasse, van
groveden met fijnspar (ziz Vs)4. Daarnaast een bosch, ongeveer voor de helft bestaande
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SI
uit beuk, veertig tot zestig jaar oud, met in het rechter
gedeelte even oude Europeeschen lariks, links boven even
. oude fijnspar en Abies pectinata, links onder enkele grovedennen, *
•
- \
.
In de linker helft van dit boschje treffen wij nog aan
eerste en twee leeftijdsklasse Abies grandis, eerste en
tweede leeftijdsklasse douglas en tweede leeftijdsklasse
Sitkaspar.
.' " ' *
'
5. De smalle strook daarnaast bestaat uit een dicht boschje
, van derde leeftijdsklasse groveden, gemengd met Amerikaanschen eik. wat fijnspar en Oostenrijkschen den,
6. Daarnaast, in dezelfde leeftijdsklasse, -uitsluitend Amerikaansche-eik, goed gesloten, en
7. Moederboomen van groveden derde leeftijdsklasse, waaronder een jonge aanplant van Amerikaansche eik en Japansche lariks met vrij veel natuurlijke verjonging van
den en berk, benevens eenige jonge acacia's.
Wanneer het mogelijk is, dergelijke abnormaal gecompliceerde gevallen in zwart en wit duidelijk afleesbaar weer
te geven op schaal 1 :2500, dan zal een normaal boschboschbedrijf op 1 : 5,000 zeker geen moeilijkheden opleveren.

