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I V . Grondslagen voor de bedrijfsregeling.
In het eerste artikel werd uiteengezet, dat het eerste wat geschieden moet, om een
boschbedrijf te kunnen regelen, i s : vaststelling van den omloopsleeftijd.
Tevens werd betoogd dat in de bestaande maatschappelijke en economische omstandigheden de finantieel-voordeeligste omloop gekozen moet worden.
Voor Nederlandsch boschbedrijf ontbreken nog voldoende exacte en betrouwbare
gegevens om deze voordeeligste omloop te kunnen' berekenen, Ervaring en benaderend?
becijferingen hierop gegrond, leiden echter tot omloopsleeftijden, die steun vinden in
het resultaat van beter gefundeerde berekeningen elders.
/
Nemen wij aan, dat voor een bepaald boschcomplex voor de aanwezige houtsoort
de omloop aldus vastgesteld is op 60 jaren. Met dit cijfer alleen zou de geheele bedrijfsregeling gegeven zijn, indien Het bedrijfsobject zou bestaan uit een gelijk aantal
hectaren met bosch van elkén leeftijdstrap van 0 tot 60 jaren, en indien de vruchtbaarheid van den grond over het geheele complex dezelfde is. Immers, voor dat geval
komt de bedrijfsregeling er slechts op neer, dat men eik jaar booste deel van het bosch
(dat dan den, leeftijd van 60 jaren bereikt heeft) kapt, en direct weer beplant of bezaait. In zulk een bedrijf oogst men ieder jaar een gelijke hoeveelheid hout, int men
een gelijke hoeveelheid geld, maakt men krachtens de omloops-berekening de hoogst
mogelijke rente van het in het bedrijf gebonden geld, en blijft het kapitaal onverminderd
in stand. Volledige voldoening dus aan alle eischen die aan goed boschbeheer gesteld
worden.
*
Zulke ideale toestanden vindt men natuurlijk niet in de werkelijkheid. In een boschcomplex van eenige grootte is de toestand als regel als volgt:
1. de verdeeling van de oppervlakte over de leeftijdstrappen is niet gelijkmatig ;
2, de vruchtbaarheid van den grond is niet over het geheele complex dezelfde.
Voor de werkelijkheid is dus de bedrijfsregeling niet zoo eenvoudig als hierboven
aangegeven werd.
Met betrekking tot punt 1 moet het streven zijn: zoo spoedig mogelijk een gelijkmatige verdeeling tot stand te brengen.
Een radicale manier om dit te bereiken, zou natuurlijk zijn om starweg elk jaar
J
/coste deel van de totale oppervlakte te kappen en weer te beplanten. Z o o zou men
na 60 jaren, als alles slaagt, de volmaakte leef tij dstrappenverdeeling bereikt hebben.
Het zal geen betoog behoeven om vast te stellen dat een dergelijke botte handelwijze
onaannemelijk is. D e bezwaren, daaraan verbonden, verschillen al naar de samenstelling
van het bestaande Jjosch. Het is duidelijk dat op die manier in aanzienlijke mate bosch
geveld zou moeten worden dat, of veel te jong, of veel te oud, zou zijn. Is dit op
zichzelf uit finantieel oog punt reeds onaanvaardbaar, er komt nog bij dat op deze
manier de jaarlijksche opbrengsten in houtmassa en in geld buitengewone schommelingen zouden vertoonen.
D e juiste weg is in deze, dat men het streven naar gelijkmatigheid over een zoodanig aantal jaren verdeelt, dat het offeren van te jong, en het langer aanhouden van
kaprijp bosch, binnen zoo matig mogelijke grenzen blijft.
Leeftijdsklassen'
Tot nu toe werd — volkomen theoretisch —• steeds gesproken over eenjarige leeftijdstrappen. Het zou natuurlijk de weg naar vervulling van een idealen toestand zijn,
als inderdaad gewerkt werd op hfrt verkrijgen van gelijke oppervlakten bosch van eiken
jaartrap. Het is echter duidelijk dat het streven hiernaar een streven is naar de vervulling van een ideaal in zijn uiterste detail. Bij de regeling van het bedrijf van een
boschcomplex, zooals de werkelijkheid ze ons voorzet, mogen wij al tevreden zijn, als
wij er in slagen een dusdanige regeling te ontwerpen, dat, zonder al te groote offers
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en onregelmatigheden, een grootere gelijkmatigheid, bereikt wordt binnen een ruimer
raam. Krachtens dit inzicht nemen' wij als raam waarbinnen naar gelijkmatigheid gestreefd wordt, al naar mogelijkheid en behoefte, leeftijdsklassen, die 10 of 20 leeftijdsjaartrappen bevatten. Erkend zal worden dat al een groote stap in de goede richting
gedaan is, indien gelijkheid van oppervlakte voor 10-jarige of 20-jarige leeftijdsklassen
bereikt of benaderd wordt, (Het strepen naar jaar-gelijkheid kan als tweede opgave
gezien worden, die dan geplaatst is binnen een beperkter kader, en dus naar verhouding eenvoudiger op te lossen is, en — indien noodig — beperkter offers eischt.)
D e boschbedrijfsregeling werkt dus met 10-jarige, of 20-jarlge, leeftijdsklassen. Voor
een bedrijf met 60-jarigen omloop, hetwelk hier steeds als voorbeeld genomen wordt,
zullen wij bij voorkeur 10-jarige leeftijdsklassen onderscheiden, waarvan er dus 6 zijn.
20-jarige leeftijdsklassen, waarvan er dus 3 zijn, zou het kader wat erg ruim en de
regeling wat grof maken.
Ten aanzien van punt 2, de verschillen in vruchtbaarheid van 'den grond, moet het
volgende opgemerkt worden:
D e vruchtbaarheidsverschillen kunnen op velerlei wijzen verdeeld zijn over het,
terrein.
'
• ' • . ' . •
f
Bedrijfsklassen.
'
Komen omvangrijke oppervlakten van verschillende vruchtbaarheidsgraad scherp gescheiden binnen het complex voor, dan kan het zijn dat voor het bosch op die gronden
ook een verschillende omloop moet gelden, of een andere houtsoort toepassing moet
vinden.' In dat geval zal voor het bosch op elk dier gronden een afzonderlijke bedrijfsregeling gemaakt dienen te worden. Die bosschen behooren dan tot verschillende 6edrijfsklassen.
•

'

\

Als regel zullen echter de vruchtbaarheidsverschillen grilliger verspreid over het terrein voorkomen. D e bedrijfsregeling zou dan te veel (en onnoodïg) gecompliceerd
worden als men op grond van de vruchtbaarheidsgraden verschillende omloopen, en
dus verschillende bedrijfsklassen, ging onderscheiden.
' • Gemiddelde

vruchtbaarheid.

Het zal duidelijk zijn dat men bij zulk een min of meer grillige verdeeling van de ,
vruchtbaarheidsverschillen over een terrein, kan spreken van de gemiddelde vruchtbaarheid over het geheel.
Bij de bedrijfsregeling legt men ook inderdaad deze gemiddelde vruchtbaarheid ten
grondslag aan alle becijferingen die voor de opstelling van het bedrijfsplan noodig zijn.
D e wijze waarop men de gemiddelde vruchtbaarheid vaststelt, wordt hieronder uit1
eengezet.
Groeiptaats~boniteiten of groeiklassen.
De verschillen in vruchtbaarheid van den grond uiten zich in de opbrengst aan
i houtmassa op gelijken leeftijd, en kunnen tevens afgemeten worden aan de hoogte die
boomen van gelijken leeftijd bereiken.
Aan. de hand van deze gegevens onderscheidt men eeriige vruchtbaarheidsgraden, in
den boschbouw groei plaats-bohiteiten of groeiklassen genoemd. In Nederland worden
voor den groveden 4 groeiklassen onderscheiden1), naar afnemende vruchtbaarheid
aangeduid als groeiklasse I, II, I I I eri I V .
D e eindopbrengst op 60-jarigen leeftijd bedraagt:
voor groeiklasse
I : 285 m 3 per ha
I I : 230 ,,
,,,,
„
I I I : 170 „
„
„
I V : 105 „
„
„
Gemiddelde

boniteit.

In vorenstaand vermelde opbrengstcijfers is het middel gegeven ter berekening van
de gemiddelde vruchtbaarheid (gemiddelde groeiplaats-boniteit) van een bepaald boschcomplex. (Zie boven).
Tot dat doel wordt van elk der aanwezige opstanden de groeiplaatsboniteit bepaald
1
) Zie „Richtlijnen voor het samenstellen van een bedrijfsregeling voor boschbezit
in Nederland". Rapport van een commissie"van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging. 19 (42?)
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aan de hand van de gemeten gemiddelde opstandshoogte, door aflezing in de grafiek,
voorkomende in de „Richtlijnen".
•
Krachtens de aldus bekende boniteit is dan de opbrengstmogelijkheid per ha van
elk der door de verschillende opstanden bezette oppervlakten in de tabel in de „Richtlijnen" af te lezen. (In het hier als voorbeeld genomen geval dus de eindopbrengst op
60'jarigen leeftijd, vermeld op bi. 99).
Men vermenigvuldigt dan elke oppervlakte met het bij haar boniteit behoorende
cijfer dier eindopbrengst (of, ter vereenvoudiging, met evenredig verkleinde cijfers),
en telt de aldus verkregen bedragen, op. Deze som beteekent dus de totale opbrengstmogelijkheid van het boschcomplex. Deelt men deze som door de totale oppervlakte,
dan krijgt men de gemiddelde opbrengstmogelijkheid per ha over de geheele oppervlakte. Als het geheele complex dus bestond uit grond met die gemiddelde opbrengstmogelijkheid, zouden de opbrengsten gelijk zijn aan die van het complex, zooals het
werkelijk voorhanden is met zijn wisselende boniteiten.
Aan de hand van de opbrengst-tabel in de „Richtlijnen", of van de grafiek, kan bepaald worden, welke boniteit die gemiddelde opbrengst vertegenwoordigt. Dat is dan
de gemiddelde boniteit van het boschcomplex.
O p eenvoudiger wijze kan de gemiddelde boniteit berekend worden door bovenvermelde vermenigvuldiging niet uit te voeren met de opbrengstcijfers, doch met het rangcijfer (1, 2, 3 en 4) van de boniteiten. O p overeenkomstige wijze als boven beschreven vind men aldus rechtstreeks het rangcijfer van de gemiddelde boniteit.
Beide wijzen van berekening geven praktisch dezelfde uitkomst.
Kap'perioden.
Een goede bedrijfsregeling eischt, zooals uiteengezet werd, in principe: zooveel mogelijk jaarlijks een gelijke opbrengst aan hout.
Overeenkomstige overwegingen als op bl. 99 leidden tot beperking van de eisch van
gelijkheid van oppervlakten tot 10- of 20-iarige leeftijdsklassen, brengen ons ertoe om
ook de eisch van gelijkheid in opbrengsten vooreerst slechts na te streven voor 10-jarige
perioden.
Deze beperking is des te meer noodzakelijk, omdat- bij de vaststelling van den kap
voor eenig jaar, naast de omloopsleeftijd, ook boschbouwkundige overwegingen een
belangrijke rol spelen, o.a. inzake de kapvolgorde.
D e jaarkap zal dus opstanden bevatten, staande op gronden van verschillende
boniteit.
Die verschillen in boniteit brengen een conflict teweeg tusschen het streven naar gelijkheid in oppervlakte, en dat naar gelijkheid in houtopbrengst.
Immers, krachtens de op bl. 99 vermelde opbrengstcijfers, wordt eenzelfde hoeveelheid
hout geleverd door :
,
1
ha van groeiklasse I
1,24
II
1,68 „ ' „
„
III
2,71 „
„
„
IV
Als dus in eenig jaar de kap in hoofdzaak zou vallen in bosch op boniteit I V , dan
zou — indien voldaan wil worden aan den eisch van gelijke opbrengsten — 2,71 X
het aantal hectaren gekapt moeten worden, dat noodig zou zijn in geval bosch op boniteit I gekapt werd. Daarmee zou dan echter de gelijkheid in oppervlakte weer geheel
verloren gaan.
Tusschen die twee tegenstrijdige eischen moet dus een bemiddeling nagestreefd wor-'
den.-En die bemiddeling is uiteraard beter mogelijk als men die eischen in een ruimer
kader geplaatst, namelijk van een 10-, of 20-jarige periode.
Het is in de practijk onmogelijk om vast te houden aan den eisch van jaarlijksche
gelijkheid, noch voor de gekapte oppervlakte, noch voor de verkregen houtopbrengst.
Juist op grond van de min of meer grillige verspreiding van de verschillen in vruchtbaarheid wordt gerekend, en mag worden gerekend, op onderlinge nivclleering van
verschillen in beide jaar-hoevcelheden binnen een 10- of 20-jarige periode, waardoor
het mogelijk wordt gelijkheid daarvan per periode nastreefbaar te maken.

