358
Brantsma met zijn functie niet zijn grote liefde voor het bos heeft afgelegd en vertrouwen, dat hi) ook in de toekomst een werkzaam aandeel zal
blijven nemen in de behartiging van de Nederlandse bosbelangen in het
algemeen. In de plaats van Ir Reinders werd Ir A. J. Lanz benoemd tot
Koninklijk Houtvester in de Houtvesterij Hoog-Soeren.
Het ledental onzer vereniging bedroeg op 1 October 1954: 255, het
aantal donateurs was 20. Met grote dankbaarheid maak ik hier melding
van het feit, dat de N . V . Kon, Papierfabrieken V a n Gelder Zonen als
donateur is toegetreden, met een jaarlijkse bijdrage van f 100.—.
Hiermede werden de voornaamste feiten en wensen op het gebied van
de Nederlandse Bosbouw over de afgelopen periode weer in het kort geschetst. Ik eindig met de wens, dat deze vergadering, de excursie van
deze middag en die van morgen er toe mogen bijdragen om onze bosbouw
te bevorderen en de band tussen onze leden onderling te versterken.

BEDRIJFSREGELING
[628]
door

G. GERBRANDA
Het overzichtelijke artikel van M . Schrevel onder de titel: „Voorbeeld
van een Bedrijfsregeling", opgenomen in het Augustusnummer, geeft mij
aanleiding tot enkele opmerkingen, die in de eerste plaats moeten worden
beschouwd als het vragen naar nadere inlichtingen.
D e heer S. vangt zijn artikel zeer terecht aan met nader te omschrijven
wat het doel is van een bedrijfsregeling. Volgens zijn inzichten is het
doel van een bedrijfsregeling: „een analyse van een bosbezit te maken,
waarna de richtlijnen worden bepaald, waarlangs dat bosobject zich behoort te ontwikkelen, wat betreft de houtvoorraad en de verdeling van de
leeftijden, om tot een normaal bos te geraken". D e verdere beschouwingen zijn hiermede in overeenstemming. Telkens weer blijkt, dat de gedachten van de schrijver uitgaan naar wat hij noemt „de normale houtvoorraad en de gelijkmatige leeftijdsklassenverdeling".
N a a r mijn mening dient het hoofddoel van een bedrijfsregeling te zijn,
de middelen aan te geven om tot een verbetering in de productiviteit van
het bos-object te geraken, met als ideaal zo hoog mogelijke opbrengsten.
Eerst in de tweede plaats komt het streven naar gelijkmatigheid in de opbrengsten. Bedenkt men toch, dat, als men tot taak krijgt voor een bepaald object een bedrijfsregeling op te stellen, men in 9 van de 10 gevallen te maken heeft met een onvolkomen bosbezit, waaraan uit een oogpunt van economische bedrijfsvoering vaak nog al het een en ander
mankeert, dan is het toch duidelijk, dat opvoering van die productiviteit
het eerste doel zal zijn.
Aan een bosbedrijf kleven veelal één of meer van de navolgende fouten:
a. Er is een abnormale grote oppervlakte onproductieve grond, hetzij in
de vorm van kapvlakte, hetzij in de vorm van nog niet beboste grond.
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b. Er is nog een belangrijke oppervlakte hakhoutbos, een weinig productieve bedrijfsvorm.
c. Er zijn verschillende opstanden die, hetzij door fouten gemaakt bij de
aanleg, hetzij door onvoldoende verpleging weinig productief zijn.
d. O p bepaalde gronden zijn houtsoorten aangeplant, die op die gronden
niet thuis horen.
Nu spreekt het m.i, vanzelf, dat wanneer zich deze gevallen voordoen
— en zulks is zoals ik reeds opmerkte bijna steeds het geval — dat het
dan uit een oogpunt van juiste bedrijfsvoering gewenst is dergelijke
gronden door passende maatregelen zo spoedig mogelijk tot een hogere
productiviteit te brengen, zelfs al zou daardoor tijdelijk de verdeling van
de bossen over de leeftijdsklassen nog ongunstiger worden dan zij misschien reeds is.
Een tweede bezwaar tegen de opvattingen van de heer S. gaat tegen
wat hij noemt en wat inderdaad algemeen als „normale houtvoorraad"
wordt beschouwd. Dat het hier allerminst gaat om een voorraad en dat
m.i. beter kan worden gesproken van „normale houtopstand", zij hier
slechts terloops opgemerkt. Deze normale „voorraad" wordt bepaald aan
de hand van de gemiddelde boniteit en de omloop. D e boniteit ,,van elke
afdeling", zegt schrijver, „wordt aan de hand van opbrengsttabellen
bepaald op grond van de leeftijd en de gemiddelde hoogte".
Op deze wijze komt men m,i. niet tot de bepaling van de „normale
houtvoorraad" voor een bepaald bosobject. W a t toch is het geval: Door
de gemiddelde hoogte en leeftijd als bepalende factoren te stellen, verkrijgt men de boniteit van de aanwezige houtopstand, maar niet de boniteit van de grond (zo nodig dan nog na bepaalde verbeteringen wat
bijvoorbeeld afwatering en bewerking betreft). Ook krijgt men een voor
het doel onbruikbare boniteit, wanneer op een bepaalde grond een verkeerde houtsoort is aangeplant.
Wil men een normale houtopstand bepalen, en daarmede een gegeven
krijgen, waarnaar dient te worden gestreefd, dan moet men uitgaan van
de boniteit van de grond. De normale houtvoorraad, die op een bepaald
boscomplex kan staan, moet onafhankelijk zijn van fouten die aan de
bedrijfsvoering zichtbaar kleven.
Een derde opmerking die ik zou willen maken is de volgende: Schrijver
zegt in zijn bespreking van een uitgewerkt voorbeeld uit de praktijk (blz.
201) dat (ter wille van de eenvoud) de omloop van de bedrijf skiassen
lariks en douglas (eveneens) op 70 jaar werd gesteld.
Naar mijn mening heeft men omtrent de lariks wel dusdanige ondervindingen opgedaan, dat deze omloop voor die houtsoort te hoog moet
- worden geacht. Een 40-jarige omloop lijkt mij zeker niet te laag, te meer
daar men lariksbossen, waar men hier met een zo uitgesproken lichthoutsoort heeft te maken, toch zeker uiterlijk op 40-jarige leeftijd moet onderplanten of onderzaaien met de houtsoort van de volgende generatie. Stelt
men de omloop van een bepaalde bedrijfsklasse zo zeer te hoog, dan komt
men tot een te geringe jaarlijks te vellen houtmassa. O p blz. 207, 3e
alinea van onderen blijkt, dat de lariks per ha van 35 tot 65 jaar elke
10 jaar slechts met 5 m 3 aangroeit, ook dit wijst er m.i, duidelijk op,
dat voor de lariks beter een 40-jarige omloop kan worden aangenomen.
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ANTWOORD AAN DE HEER GERBRANDA OP ZIJN ARTIKEL
„BEDRIJFSREGELING" DOOR M. SCHREVEL
Het feit, dat de heer Gerbranda in zijn „Bedrijfsregeling" met enige
vragen en opmerkingen heeft gereageerd op mijn „Voorbeeld van een
Bedrijfsregeling", verheugt mij zeer. Immers, door zijn critiek werd ik
aangespoord sommige punten nader te overdenken en mij bewust te maken, hetgeen aan de opstelling van nieuwe bedrijfsplannen niet anders
dan ten goede kan komen.
Volgens de heer G. is het hoofddoel van de bedrijfsregeling de middelen aan te geven tot verbetering van de productiviteit van een bosobject.
Pas in de tweede plaats zou het streven naar gelijkmatigheid in de opbrengsten komen. N a a r mijn mening is het echter moeilijk, zo niet onmogelijk deze twee doeleinden in een bepaalde rangorde van belangrijkheid te plaatsen. O p grond van de leeftijdsklassenverhouding en het al
of niet aanwezig zijn van een grotere of kleinere uitgestrektheid woeste
grond en weinig productieve oppervlakten zal in het ene geval meer
nadruk moeten worden gelegd op verhoging van de productiviteit, in het
andere geval op het bereiken van een regelmatige leeftijdsklassenverhouding. Meestal vereist het streven naar verbetering van de productiviteit
maatregelen, die niet geheel samenvallen met die, welke nodig zijn voor
de verwezenlijking van een regelmatige opbouw van de bedrijfsklassen.
Men doet dan goed de tegenstrijdingheden tegen elkaar af te wegen en
daarna betreffende de te nemen maatregelen een middenweg te kiezen.
Heeft men te maken met een bosobject, waaraan in belangrijke mate
fouten kleven als door de heer G. genoemd, dan kan het inderdaad nuttig
zijn de voorkeur te geven aan productieverhoging. Toch zal men de leeftijdsklassenverhouding, zoals deze in de toekomst zich ten gevolge van
de voorgestelde maatregelen zal ontwikkelen, nooit uit het oog mogen
verliezen.
Indien de gehele of vrijwel de gehele voor houtproductie bestemde
oppervlakte van een object met bos van verschillende leeftijdsklassen is
bezet, ligt het voor de hand voornamelijk te streven naar regelmatigheid
in deze leeftijdsklassen. Het is een bekend feit, dat dit doel niet kan worden bereikt zonder offers in de vorm van productieverlies, veroorzaakt
door vroeger of later te vellen dan op de meest juiste omloopsleeftijd.
Voor het bereiken van een regelmatige leeftijdsklassenverhouding zal
men dus doelbewust afstand moeten doen van de hoogste productiviteit,
waarbij echter de offers binnen redelijke grenzen moeten worden gehouden.
Al is dit niet met zoveel woorden gezegd, in mijn „Voorbeeld van de
Bedrijfsregeling" is zeer veel aandacht besteed aan de verhoging van de
productiviteit in de zin van de heer G. Er is allereerst voorgesteld de
kapvlakten en de voor bebossing bestemde woeste gronden, met een totale oppervlakte van 106,71 ha, te bebossen. Vervolgens werden opstanden van de vierde tot en met de achtste leeftijdsklasse, in totaal een
oppervlakte van 66,98 ha in beslag nemend, voor hervorming aangewezen. D e opstanden van de zevende en de achtste leeftijdsklasse werden
op grond van hun leeftijd voor verjonging bestemd, de opstanden van de
vierde, vijfde en zesde leeftijdsklasse werden wegens holle stand, slechte
stamvorm of kennelijk geringe bijgroei, in het algemeen dus wegens ge-

361
ringe productiviteit, uitgekozen om te worden hervormd. Hoewel dus de
heer G. en ik aan de verschillende doeleinden niet dezelfde waarde hechten, zou niettemin de heer G., uitgaande van zijn beginselen, in het
,.Voorbeeld van de Bedrijfsregeling" maatregelen hebben voorgesteld,
die volkomen overeenstemmen met die, welke door mij zijn aangegeven.
In het voorgaande heb ik, evenals de heer G, gebruik gemaakt van het
in bosbouwkundig verband enigszins vage begrip productiviteit, hetgeen
ik in dit geval eenvoudigheidshalve zou willen omschrijven als massaproductie.
Naar aanleiding van de desbetreffende opmerking van de heer G. geef
ik gaarne toe, dat de door mij berekende normale houtvoorraad geenszins
als zodanig is te beschouwen. Voor de vaststelling van deze grootheid,
zoals de heer G. zich dat denkt, zou men allereerst moeten beschikken
over goede bodemkaarten, vervolgens zou men het er over eens moeten
zijn, welke houtsoorten, rekening houdend met alle bosbouwkundige en
biologische factoren, op de verschillende bodemsoorten met het meeste
voordeel zouden moeten worden aangebracht en welke boniteit elk van
deze houtsoorten zou hebben, en tenslotte zou men de omloop voor elke
houtsoort en boniteit dienen vast te stellen. Afgezien van het feit, dat
een bodemkaart vooralsnog ontbreekt, staat het nog te bezien of onze
huidige kennis voor de oplossing van deze vraagstukken toereikend is. D e
normale voorraad moet dan noodgedwongen schattenderwijs worden bepaald en om subjectiviteit te vermijden, lijkt het mij nog niet zo verwerpelijk uit te gaan van de tegenwoordige toestand wat betreft de houtsoortenverdeling en de boniteiten. Bij de herziening van het bedrijfsplan
zou men de normale voorraad opnieuw volgens de dan geldende inzichten
kunnen bepalen, hoewel op deze wijze aan het begrip normale voorraad
tekort wordt gedaan. Overigens ben ik de laatste tijd tot het inzicht gekomen, dat de normale voorraad in het algemeen weinig houvast biedt
voor de opstelling van een bedrijfsregeling. De vergelijking van de werkelijke voorraad met de normale voorraad is wel illustratief, maar leidt
zelden tot bruikbare gevolgtrekkingen.
De derde opmerking van de heer G. betreft de omloop van de lariks
en de douglas, welke met 70 jaar gelijk is gesteld aan die van de groveden. De omloopsleeftijd van de douglas verschilt waarschijnlijk niet veel
van 70 jaar; zodat hier maar een geringe fout wordt gemaakt. Ik heb de
omloop van de lariks veel te hoog vastgesteld, hiervan was ik mij bij het
schrijven van het „Voorbeeld van de bedrijfsregeling" wel bewust, maar
dit is louter en alleen terwille van de eenvoudigheid van dit voorbeeld
geschied. Een bedrijfsregeling wordt onmiddellijk veel ingewikkelder,
wanneer men met verschillende omloopsleeftijden heeft te maken, vooral,
wanneer de oppervlakten van de verschillende houtsoorten, door omzetting van de ene in de andere houtsoort niet constant zijn, zoals zich in
het onderhavige geval voordeed. D e fout, die hierdoor werd gemaakt, is
trouwens niet zo groot, want de lariks beslaat slechts 5,5% van de totale
bosoppervlakte.

