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Berichten

Persberichten
Houtvoorlichtirigsinstituut
HVi-brochure over lijmverbindingen van triplex
Bij het Houtvoorlichtingsinstituut te Amsterdam is
verschenen de brochure B9: "Duurzaamheid lijmverbindingen van triplex".
In een bestek van 11 pagina's geeft de auteur, de
heer A. van der Velden, medewerker van het Houtinstituut TNO, een overzicht van de duurzaamheidsnormen van de belangrijkste triplex-exporterende
landen. Ook de Nederlandse norm NEN 3278 is in
de bespreking opgenomen. Achter in de brochure
zijn alle normen en hun beproevingsmethoden in
een overzichtelijke tabel samengevat.
Het praktische belang voor de gebruiker van triplex is hierin gelegen dat men bij bestellingen de
gewenste kwaliteit kan omschrijven door gebruikmaking van de in brochure B9 vermelde normen.
Het is helaas niet zo dat alle landen eenzelfde indeling in duurzaamheidsklassen aanhouden. Voorts
komt het voor dat geheel verouderde normen of
vage omschrijvingen in de bestekken worden gehanteerd. Dit geeft vaak aanleiding tot schadegevallen.
Daarom is het van belang dat importeurs, detaillisten en verbruikers van triplex op de hoogte zijn
met de in de diverse landen gebruikelijke aanduidingen van de duurzaamheidsklassen, te meer daar
triplex steeds meer wordt gebruikt voor toepassingen die vroeger niet mogelijk waren in verband met
de duurzaamheid van de toen gebruikelijke lijmen.
Nieuwe maten voor zachthout in voor/aar 1970; Europees naaldhout in het a/gemeen iets dunner
Engeland heeft besloten in 1970 over te gaan op
het metrieke stelsel, ook wat de houtmaten betreft,
en dat zal ook voor ons land gevolgen hebben. Het
Noordeuropese hout zal dan niet meer in "feet" (30,4
cm) en „inches" (25,4 mm) worden gezaagd maar in
centimeters en millimeters, zoals dat reeds gebruikelijk is in Midden-Europa.
Er zal in ons land dan eindelijk meer eenheid kun-

nen komen in de handelsafmetingen van het Europese naaldhout. Hierdoor wordt het tevens mogelijk de
toelaatbare maatafwijkingen die volgens de KVH 1966
(NEN 3180) nu nodig zijn om de maatverschiilen tussen Noordeuropees en Middeneuropees hout te overbruggen, af te schaffen.
De verschillen tussen de oude en de nieuwe maten
zijn niet groot. Zij berusten in het algemeen op de
afronding van de inchmaat (25,4 mm) op het ronde
getal van 25 mm.
Het aantal aanvoermaten zal volgens de nieuwe afspraken nogal worden ingekrompen. Welke herzaagmaten verkrijgbaar zullen zijn, zal in de praktijk nog
moeten blijken.
De nieuwe lengtematen zijn aangepast aan de modulaire maatvoering, dat wil zeggen dat de lengtematen veelvouden zullen zijn van 30 cm ( = 3 M).
De tabel*) geeft een indruk van de nieuwe dikte-,
breedte- en lengtematen. Welke combinaties van dikte en breedte verkrijgbaar zullen zijn, zal in de komende weken bekend worden gemaakt.
Blijvende maten na de bewerking Vooruitlopende op
de nog nader vast te stellen "blijvende maten" kunnen voorlopig de volgende gegevens worden verstrekt.
Bij herzagen en schaven moet in het algemeen worden gerekend op een zaagverlies van 3 mm per zaagsnede en op een schaafverlies van 2 mm per geschaafde zijde, evenals nu. Bij het herzagen en schaven van het dunnere hout (tot en met 32 mm) zullen deze verliezen waarschijnlijk iets kleiner zijn,
dank zij de moderne machines.
Voor hout dat gevlakt moet worden (bijvoorbeeld
raam-, deur- en kozijnhout) zijn de schaafverliezen
uiteraard groter, evenals voor hout dat van messing
en groef wordt voorzien, zoals vloerhout en dakbeschot.
Deze blijvende maten zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.
Datum van ingang Het ligt in de bedoeling dat hout
in de nieuwe maten verkrijgbaar zal zijn op een nader
vast te stellen tijdstip in de eerste helft van 1970.
*) Zie tabel pag. 158. -
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Handelsafmetingen Europees naaldhout
diktematen
In mm
nu
1970

breedtematen
in mm
nu
1970

13
16
19
23
26
32
38
45
51
64
76
96
102
127

32
36
45
51
64
70
76
89
96
102
114
122
127
140
147
152
165
177
202
227
252
277

16
19
22
25
32
38
44
50
63
75
100

75
100
115
125
150
160
175
200
225

lengtematen
in cm
nu
1970
185
215
245
275
305
335
365
400
430
460
490
520
550
580
610
640

180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630

Studiecommissie Invloed Aardgas op Beplantingen
De Studiecommissie Invloed Aardgas op Beplantingen (SIAB) van de Nederlandse Vereniging van Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen heeft haar derde rapport uitgebracht. Hierin wordt een voorlopig
overzicht gegeven van metingen en bepalingen in de
bodem en in de bodemlucht bij kwijnende straatbomen, waarbij het vermoeden uitging naar lekkage van
aardgas uit distributieleidingen als oorzaak van het
kwijnen. Deze metingen en bepalingen zijn te beschouwen als het begin van een wetenschappelijk
onderzoek naar de invloed van aardgas op beplantingen. In het rapport is een aantal methoden opgenomen ter verbetering van de samenstelling van de
bodemlucht. Dit derde rapport is nu reeds uitgebracht,
opdat zowel zij die de verantwoordelijkheid voor het
openbare groen dragen, als de directies van de gasbedrijven in een zo vroeg mogelijk stadium maatregelen kunnen treffen.
In vele gevallen blijkt, in overeenstemming met eerder uitgevoerde metingen, dat de verschijnselen bij
dergelijke bomen niet altijd aan de aanwezigheid
van brandbaar gas in de bodem kunnen worden toegeschreven. Het aantonen van methaanhoudend gas
(aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan)
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is bovendien op zichzelf nog geen bewijs voor het
aanwezig zijn van een lek. Een te hoog koolzuurgehalte of een te laag zuurstofgehalte beïnvloedt de
ademhaling en ontwikkeling van het wortelstelsel
van straatbomen nadelig. De bodemlucht dient gedurende het gehele jaar van een goede samenstelling te zijn. In het zojuist verschenen rapport worden
de drie thans in Nederland toegepaste methoden van
bodemventilatie beschreven: door lucht in de bodem
te persen (compressormethode), door de bodemlucht af te zuigen en door ventilatiekanalen aan te
brengen.
De kosten van de ventilatiekanaalmethode zijn relatief laag. Een ventilatiekanaal fungeert permanent.
De eerste twee methoden werken snel, maar kunnen soms slechts een tijdelijk effect hebben. De ventilatiekanalenmethode, die in preventief opzicht uitstekend bruikbaar is op plaatsen waar zich om de
een of andere reden nieuwe gaslekkages kunnen
voordoen, zal schade aan beplantingen beperken.
Op het adres van de "Studiecommissie Invloed Aardgas op Beplantingen" (SIAB), Huygenspark 32, Postbus 1240, 's-Gravenhage zijn exemplaren van de tot
dusver verschenen rapporten verkrijgbaar a f 12,50
per exemplaar.
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Bedrijfseconomie in de populiereteelt
Als extra nummer van het tijdschrift "Populier" verscheen in januari jl. een rapport over financiële resultaten van populiereopstanden. Wij geven u hier
een samenvatting van de voornaamste punten uit dit
belangwekkende rapport.
Het eerste onderzoek van de Werkgroep "Bedrijfseconomie" van de Nationale Populieren Commissie
had betrekking op enkele veel voorkomende typen
van populiereteelt, nl. beplantingen van bouw- en
van grasland, zowel op klei- als zandgrond.
Men is uitgegaan van beplanting door beleggers,
waarbij als vergelijkingsbasis is genomen 4% opbrengst bij belegging in aandelen. In verband met
de vrijstelling van hout van inkomsten- en vennootschapsbelasting kan de rentevoet voor belegging in
bos op gemiddeld 2% worden gesteld. Er is geen rekening gehouden met een kostenstijging van aandelen noch, aan de andere kant, met een vermogensaanwas van grond en opstand. In de berekeningen
is uitgegaan van een houtprijs van ƒ 60 per m3 op
stam, alleen gerekend voor het zwaarste deel daarvan. De resultaten zijn berekend voor modellen, waarbij groeimogelijkheden zijn beschouwd die variëren
van slecht tot zeer goed.
De resultaten blijken gunstig te zijn. Populierebeplantingen op kleigrond zonder onderbegroeiing geven een jaarlijkse verdisconteerde winst van ƒ 310
tot ƒ420 per ha bij gemiddelde groei. Hierbij zijn
waterschapslasten en grondbelasting gesteld op
ƒ 32 per ha. Bij beplanting van zandgrond ligt de
winst wat hoger, bij combinatie met een onderbe-
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groeiing (els) ongeveer ƒ 50 lager.
Bij zeer goede groei is de jaarlijkse winst ƒ420 tot
ƒ470, bij slechte groei ƒ 140 tot ƒ 170.
Dit alles is berekend bij 2% rente zonder het opbrengen van een grondwaarde als kostenfactor.
Dit laatste wordt gemotiveerd doordat de grond tot
dusverre een op zichzelf goed renderend onderdeel
is van het complex grond + opstand.
Verder zijn rentabiliteitsberekeningen uitgevoerd bij
verschillende pachtwaarden van de grond. Bij een
pachtwaarde van ƒ 130 per ha is de rentabiliteit bij
gemiddelde groei 5y 2 % è 6%, bij ƒ 190 per ha 4 è
5%. Hierbij moet echter rekening worden gehouden
met de vrijstelling van houtopbrengsten van inkomsten- en vennootschapsbelasting. In dit verband kan
men in feite de genoemde percentages aanzienlijk
verhogen, afhankelijk van het inkomen van de eigenaar.
Bij een daling van de houtprijs met ƒ 10 per m3
(17%) daalt de winst bij een gemiddelde groei met
ƒ 70 tot ƒ 80 per jaar. Bij een stijging van de produktie met 10%, stijgt de jaarlijkse winst met ƒ40
tot ƒ 48. Een verandering van de totaalkosten met
10% beïnvloedt de winst met ƒ 12 tot ƒ 18.
In verband met het voorgaande is het duidelijk dat
handhaving van een goede populierehoutmarkt van
zeer groot belang is. In verband met de frappante
invloed van produktieverhoging op de winst, verdient het bosbouwkundig onderzoek, met name het
veredelingsonderzoek, grote aandacht
Hoewel een verhoging van de kosten verhoudingsgewijs minder effect op de winst blijkt te hebben,
zal kostenonderzoek toch ook met kracht moeten
worden voortgezet.
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