Bijdragen en mededelingen van de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren
VRAGEN VAN LEDEN
JAPANS LARIKSHOUT ALS WERKHOUT EN BELASTING
OP I N K O M S T E N UIT HAKHOUT

V a n tijd tot tijd worden aan de Secretaris vragen gesteld door leden.
Deze worden, al dan niet na ingewonnen advies, zo goed mogelijk beantwoord. Aangezien de vragen en de antwoorden hierop wellicht ook
voor sommige andere leden van belang zijn, werd besloten deze in het
tijdschrift op te nemen.
[814.1 + 841.4]
L Geïnformeerd werd of hout van de Japanse lariks — al of niet na
het ondergaan van een bewerking — geschikt is voor het gebruik van
werkhout aan daken, dus binnenshuis. Het betrof hier hout uit dunningen, dat men wilde gebruiken voor het herstel van boerderij-daken.
N a ingewonnen advies werd geantwoord, dat het dunningshout van
Japanse lariks zeer goed bruikbaar is als werkhout voor daken en andere
bouwconstructies. Dit hout is van nature duurzamer dan grenenhout.
Dit hangt samen met de verkerning van de lariks, die reeds op 15-jarige
leeftijd — maar dikwijls veel vroeger — zeer duidelijk is. Proeven met
heiningpalen hebben uitgewezen, dat larikspalen, met een kerndiameter
van ongeveer 5 cm, in contact met de grond, na 13 jaren grotendeels
nog intact waren. D e duurzaamheid onder dak is vele malen groter.
Voor gebruik binnenshuis behoeft larikshout, dat reeds een duidelijke
kern heeft, niet te worden verduurzaamd. Voor gebruik buitenshuis
verdient impregnering onder alle omstandigheden de voorkeur. Het is
gewenst het hout te schillen.
[95]
2. Gevraagd werd of de inkomsten uit hakhout nog steeds belastbaar
zijn voor de inkomstenbelasting, in tegenstelling tot de inkomsten uit
bosbedrijf, nu zowel bij de verkoop van hakhout, als bij verkoop van
hout uit de overige bossen, 5% omzetbelasting wordt geheven. Inderdaad is artikel 22 van het Besluit Inkomstenbelasting nog steeds van
kracht. Dit artikel bepaalt, zoals bekend is, dat winst uit bosbedrijf niet
in aanmerking wordt genomen voor de heffing van inkomstenbelasting,
doch dat de exploitatie van hakhout niet tot het bosbedrijf wordt gerekend.
D e vrijstelling van de winst uit bosbedrijf brengt met zich mede, dat
de bedrijfskosten van het bosbedrijf niet ten laste van het inkomen kunnen worden gebracht, ook niet wanneer het bosbedrijf verlies zou opleveren.
Aangezien de exploitatie van hakhout niet tot het bosbedrijf wordt
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gerekend, kunnen de bedrijfskosten, samenhangende met de uitoefening
van de hakhoutexploitatie, wel als bedrijfskosten worden aangegeven.
Men moet deze hakhoutexploitatie zien als de uitoefening van een bedrijf.
Dit betekent, dat — naar onze mening — een gedeelte van alle kosten,
dus niet slechts van de directe kosten, gemaakt voor het vellen van het
hakhout, als bedrijfskosten kunnen worden opgevoerd.
Als verdere bedrijfskosten noemen wij : kosten voor toezicht en beheer
(voorzover door derden uitgeoefend), afschrijving bedrijfsgebouwen,
zakelijke belastingen, contributies, autokosten, kantooronkosten, telefoonkosten, reis- en verblijfkosten enz. W e l k percentage van de totale winst
van het bosbedrijf ten laste van de hakhoutexploitatie kan worden gebracht, hangt uiteraard van de omstandigheden van het geval af. Dit
percentage behoeft echter naar onze mening niet evenredig te zijn aan
de bruto-opbrengst van de hakhoutexploitatie, in vergelijking tot het normale bosbedrijf. De omvang van het bosareaal in achtereenvolgens het
bosbedrijf en het hakhoutbedrijf, is hierbij van overwegend belang. Het
maakt verschil of men van het eerstgenoemde dan wel van het laatstgenoemde uitgangspunt uitgaat, aangezien de hakhoutexploitatie een
weinig voordelig bedrijf is.
Tenslotte wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat de bedrijfskosten moeten worden gebracht ten laste van de winst van het jaar,
waarin zij zijn gemaakt, zodat wanneer men in een bepaald jaar geen
hakhout verkoopt, een eventueel verlies als negatief inkomen kan worden
aangegeven.

STICHTING BOSBOUW PRAKTIJK

ONDERWIJS

De Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs deelt mede, dat een avondcursus in bosarbeidersrationalisatie zal worden gehouden in Hotel-Restaurant Lindeboom, Heuvel 78
te Tilburg op de navolgende dinsdagen: 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart en
1 april 1958. Aanvang 19.30 uur, einde ongeveer 22 uur.
De lessen worden gegeven door leraren van het scholingscentrum voor bosbouwpraktijkonderwijs te Arnhem. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
Algemene inleiding over bosarbeidersrationalisatie; arbefdsmethodiek; kwekerij- en
plantwerkzaamheden; opstandsverzorging en snoeien ; mechanisatie en het voorkomen
van ongevallen. Deze cursus is bestemd voor alle geïnteresseerden, dus zowel werkleiding als bosarbeider. Het cursusgeld bedraagt f7,50 per persoon en kan op de
eerste avond worden voldaan.

S C H E I K U N D I G G R O N D O N D E R Z O E K IN D E

BOSBOUW

Onze houtsoorten hebben, evenals de land- en tuinbouwgewassen, voor
hun groei niet alleen vocht, lucht en warmte, maar ook voedingsstoffen
nodig. Het behoeft hier niet om grote hoeveelheden te gaan, want ook
op arme gronden kan nog met behoorlijk resultaat bosbouw worden uitgeoefend. D e verschillende houtsoorten stellen echter verschillende eisen
aan de grond, zodat het dikwijls voorkomt, dat bepaalde gronden niet
voldoen aan de eisen die een bepaalde houtsoort stelt.
In veel gevallen kan de boseigenaar door bemesting de groei van het
bos verbeteren. Met behulp van een compostbemesting, een kalk- of
fosfaatgift heeft men de produktie soms aanzienlijk opgevoerd. Een
slechte groei van het bos kan ook worden veroorzaakt door storende
lagen in het bodemprofiel, die dikwijls een slechte waterhuishouding
tengevolge hebben.
Onderzoek is gewenst.
Proeven, genomen door het Bosbouwproefstation te Wageningen,
hebben aangetoond, dat iedere houtsoort zijn bijzondere eisen stelt aan
de voedingstoestand van de grond. Deze eisen hebben niet alleen betrekking op de lucht- en vochtvoorziening in de bodem, maar ook op de
zuurgraad (pH) en het fosfaatgehalte van de grond. Het Staatsbosbeheer heeft hierover verschillende vlugschriften uitgegeven, onder andere
over Douglas, Lariks en Populieren. W a t betreft de kalibehoefte en
de stikstofvoorziening van onze houtsoorten zijn nog onderzoekingen
gaande.
Vooral bij de aanleg van een nieuw bos, doch ook bij bestaande opstanden, is een juist uitgebalanceerde bemesting van zeer groot belang
voor de groei en, in verband daarmee, voor de opbrengst. De aanwezige
voorraad voedingsstoffen kan alleen worden bepaald door grondonderzoek.
T o t wie men zich moet wenden.
Indien U het besluit hebt genomen om uw grond te laten onderzoeken,
dan kunt U zich het beste rechtstreeks tot het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek, Mariëndaal te Oosterbeek wenden. V a n
daaruit wordt uw wens dadelijk doorgegeven naar de betreffende monsternemer in uw gebied. De bosgrondmonsters worden namelijk genomen
door monsternemers, die hiervoor bijzondere instructie hebben ontvangen.
Het verdient aanbeveling, dat U persoonlijk of een van uw deskundigen bij de monstername aanwezig is. De monsternemer mag maximaal
twee ha bemonsteren voor één monster. Heeft U bijvoorbeeld een oppervlakte van zes ha, dan moeten hier dus drie monsters worden gestoken.
Is het terrein vlak en de vegetatie gelijk, dan kan dikwijls met een monster van 2 ha worden volstaan. Voor de overige vier ha geldt dan het-
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zelfde advies. Het risico is echter voor de grondbezitter en deze kan
bij aanwezigheid een en ander naar zijn wensen overleggen met de
monsternemer.
W i e het bemestingsadvies geeft.
D e inzendformulieren worden in duplo ingevuld door de monsternemer.
Het originele formulier wordt met het monster verzonden, terwijl het
duplicaat-formulier wordt gestuurd naar diegene die het bemestingsadvies verzorgt. Het Bedrijf slaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek zendt dan een afschrift van de analyseresultaten aan de adviseur.
In veel gevallen is dit de Bosbouwconsulent van het Staatsbosbeheer,
die de adviezen kosteloos verstrekt. Indien geen bemestingsadvies wordt
verlangd is het duplicaat-formulier bestemd voor de grondgebruiker.
Soort en kosten van onderzoek.
Het Bedrijfslaboratorium heeft voor bosgronden twee soorten onderzoek, namelijk het eenvoudig onderzoek en het uitgebreid onderzoek.
Het eenvoudig onderzoek omvat de bepaling van de pH (water en
K C I ) , humus en P-totaal. Voor normale zand- en dalgronden bedragen
de kosten f 11,54 per monster. Voor duinzand-, zeezand-, klei-, zavelen venige kleigronden zijn. de kosten f 13.
. Het uitgebreid onderzoek omvat, behalve de bovengenoemde, nog
de bepalingen van vier klei/zand fracties, namelijk die kleiner dan 16 mu
(afslibbaar), van 16—50 mu, 50—90 mu en groter dan 90 mu.
D e kosten bedragen hier achtereenvolgens f 14,26 en f 15,72 per monster. Monsters, die ingezonden worden in het tijdvak van 1 maart—
5 juli 1958 komen in aanmerking voor de voorjaarskorting. Deze bedraagt voor bosgrondmonsters, evenals voor het normaal standaardonderzoek, 15%. Voor het eenvoudig onderzoek bedragen de kosten dan
f9,81 en f 11,05. Voor het uitgebreid onderzoek wordt dit f 12,92 en
f 13,36.
Voordelen van het grondonderzoek.
D e kosten van het onderzoek zijn gering in vergelijking met het profijt
dat men er van trekt. Zonder grondonderzoek mist een bemesting elke
grondslag en kunnen ernstige fouten worden gemaakt. Ook geeft grondonderzoek belangrijke aanwijzingen bij de aanplant van bos, wat betreft
de geschiktheid voor een bepaalde houtsoort. Het geval kan zich bijvoorbeeld voordoen, dat gronden ongeschikt zijn voor een bepaalde
houtsoort door een te grote rijkdom aan voedingsstoffen (bijvoorbeeld
groveden of Iariks op zwaar bemest oud bouwland). Het omgekeerde
kan ook het geval zijn.
Het Bedrijfslaboratorium voor
Gronde en Gewasonderzoek.

