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BOEKBESPREKING
Reinders, M. P., 1989.
IDEAS, Integral Decision Effect Analysis System, for integral logistics in centralized wood processing, doctoral thesis, Agricultural University, Wageningen, 237 p.
In 1964 ben ik betrokken geweest bij de opbouw van de
eerste centrale rondhoutverwerkingsplaats in Nederland,
en wellicht ook in de wereld, Het idee om werkzaamheden
met betrekking tot oogst en verwerking van hout vanuit het
bos naar een centrale plaats te brengen, heeft navolging
gevonden.
Ook toentertijd hield de optimale verwerking van het rondhout mij bezig, Lineaire Programmering, een techniek om
optimale beslissingen te berekenen, was in opkomst en
boekte zijn eerste successen. Pogingen, ook elders, om
modellen te bouwen, die de verwerking van rondhout beschrijven, bleven echter vaak steken in het stadium van
een zeer nuttige wetenschappelijke oefening en verdwenen daarna in wetenschappelijke bibliotheken. Lineaire
programmering bleek niet bruikbaar omdat het aantal mogelijkheden zo groot was dat een matrix ontstond van een
dergelijke omvang dat beschikbare bedrijfscomputers
deze op dat moment niet konden bevatten. In de zeventiger jaren trachtte men het probleem op te lossen met
behulp van Dynamische Programmering, Toepassing
hiervan in lijn, d.w.z. de boom wordt electronisch gemeten
en in enkele luttele seconden berekende de computer de
optimale indeling, bleek zeer wel mogelijk. Toepassingen
daarvan zijn bekend, alhoewel in vele gevallen de electronische meting zich beperkte tot het doorgeven van meetgegevens aan de zager, die aan de hand daarvan zijn
beslissingen nam.
Weliswaar was het mogelijk een boom optimaal in rondhout-sortimenten te verzagen, gegeven een beperkt aantal
aan te maken rondhout sortimenten, doch de vraag rees
hoe men over dit gegeven zou kunnen beschikken. De
bepaling van de optimale samenstelling van een beperkt
stel aan te maken sortimenten bleek uitermate moeilijk
oplosbaar.
Reinders heefteen poging gewaagd de problematiekinzijn
geheel op te lossen, d.w,z. hij betrekt tevens het voorraadbeheervan grondstof en sortimentenerbij en het ziet er naar
uit dat hij daar zeer goed in is geslaagd. Het model zal wel
enige aanpassing behoeven, alvorens het in een rondhoutverwerkingsplaats annex zagerij kan worden geïmplementeerd. De vooruitzichten voor deze implementatie zijn gunstig zodat de hoop bestaat dat dit werk niet uitsluitend tot
een wetenschappelijke oefening beperkt blijft.
Reinders onderscheidt verschillende planningniveaus, nl.
het strategische, tactische en operationele niveau, waarvoor verschillende beslissingsmodellen worden gebruikt
om de problemen op te lossen. Hij maakt een combinatie
van simulatie, Lineaire Programmering (multi criteria) en
Dynamische programmering. In- en uitvoer van de verschillende modellen lopen in elkaar over, zodat een geïntegreerd logisch totaal systeem ontstaat. Het gehele model bestaat uit modules, die zeer wel door de huidige
bedrijfscomputers kunnen worden behandeld.

Op het strategische niveau rekent het model investeringsbeslissingen door. Reinders bepleit bv. het voorsorteren
van langhout om tot een efficiënter gebruik van het aangeboden materiaal te komen. Om voor te sorteren dient er
geïnvesteerd te worden, en de financiële gevolgen daarvan rekent het model door, Op het tactische niveau wordt
vastgesteld wat er de komende weken aan sortimenten
dan gemaakt zou kunnen worden. Op dit niveau houdt het
model tevens de aangemaakte voorraden van rondhoutsortimenten en bezaagd hout bij, en stopt verdere aanmaak indien bepaalde kritische niveaus worden overschreden.
Tot nu toe zijn alle dynamische modellen voor het verzagen
van rondhout in lijn één-dimensionaal, Reinders heefteen
drie-dimensionale oplossing voor het probleem op operationeel niveau ontwikkeld, waarbij zaagbollen meteen
doorgerekend worden op het optimale zaagpatroon.
Voorgaande operationele beslissing berekent het model in
lijn. Strategische en tactische berekeningen kunnen worden gemaakt op de bedrijfscomputer op momenten dat de
houtverwerkingsplaats buiten bedrijf is.
De oplossing van een zo efficiënt mogelijke verwerking van
hout is met voorgaande studie wederom een eind op weg
geholpen. Wachten is nu nog op een succesvolle implementatie.
W. Heij
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Stadsbomen van Acer tot Zelkova door ir. T. J. M. Janson
ISBN 90 70405040. 285 bladzijden
herziene en aangevulde derde
druk
Prijs: ƒ 33,Het boek Stadsbomen van Acer
tot Zelkova, een uitgave van de
Bomenstichting Utrecht en de
Stichting Praktijkonderwijs en
leerlingwezen voor Bosbouw, Cultuurtechniek en Groene
Sector in Arnhem, kent een derde herziene en aangevulde
druk. Aan de illustraties zijn ongeveer 60 tekeningen met
winterkenmerken toegevoegd In de beschrijvingen zijn de
recente bevindingen over nieuwe soorten en variëteiten
opgenomen, terwijl minder bruikbare soorten zijn verdwenen. De tabel met daarin een beknopte samenvatting per
soort of variëteit heeft een aanvulling gekregen over de
zuurgraadeisen en zouttolerantie en er is een speciale
kolom opgenomen waarin de bruikbaarheid als drachtplant voor de honingbij wordt weergegeven.
Donateurs betalen ƒ 29,- en n iet-donateurs ƒ 33,- (exclusief ƒ 6,- verzendkosten).
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