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COMMISSION

Ten behoeve van het bosbeheer heeft de Forestry Commission in compacte vorm
een keur van opstandstabellen uitgegeven voor de Britse eilanden (Böoklèt 16, L'ondoh
1966).
De grote hoeveelheid zorgvuldig verzamelde gegevens, betrekking hebbende op een
périÖde van mèer dan 40 jaar,. zijn hiermee opnieuw bewerkt en in een groot aantal
tabellen en figuren tót uiting gebracht. Hoewel in kort bestek "een volledige beschrijving
van de inhoud niet mogelijk is, wil ik toch met een beknopt overzicht illustreren in
hoeveel verschillende vormen dezelfde verwerkte gegevens zijn gegoten.
Allereerst zijn daar dé drié höofdtabellén, namelijk 'de dunningstabel, dé 'oogstvoorspellingstabél en de normale opbrengsttabel. Om bij de laatste te beginnen, deze wordt
gebracht in de gebruikelijke vorm, «het volume wondt gegeven tot topdiamèters van
3, 7 en 9 inches. De indeling in groeiklasseh is geschièd volgens de absolute bonitering:
het nummer van de groeiklasse is gelijk aan de maximale gemiddelde yolumebijgroei
per jaar, het, interval tussen de groeiklassen bedraagt meestal 20 hoppus feet per acre,
d.i. 1,78 m'/ha per jaar.
Overzicht opbrengsttabellen met het aantal groeiklassen
Gróvéden
6
Jsuga heterophylla
7
Corsicaanse den
8
Thuja plicata
8
Pinus coritorta
'5
Abies grandis
5
Sitkaspar
10
Abies nóbilis
6
Eijnspar
8
Eik
3
Europese lariks
6
Beuk
4
Japanse lariks
6
Esdoorn/es/berk
5
Douglas
8
Populier
4
Dè Eerstgenoemde, dë dünmngstabêl is afgeleid 'van de opbtèngsttabellen'en 'geeft de
normale jaarlijkse dunningsopbrengsten in grondvlak en volumeperoppervlakte-eenheid
weer.
. De oógstvoorspellingstabel is eveneens afgeleid van dè opbreng stt abel l en maar 'er is
rekening 'gehouden met 15 % onproduktiéve arealen (wegen, slóten, open plekken e.<l.).
In deze tabel wordt voor elke groeiklasse en leeftijdsjaar bij een bepaalde gemiddelde
omtrek óp 1,30 het te verwachten volume 'tot tópdiameters van 3, 7 en 9 inches gegeven
van dunningsopbrengst en eindopbrengst.
Naast deze drie hoofdtabellen zijn nog enkele neventabellen opgesteld, die weer in
een iets andere vórm bepaalde facetten van de ópb'rengsttabéllèn naar vorèn brengen,
zoals het verband tussen grondvlak pér ha en opperhoogte, de opperhoogten en leeftijden bij de eerste dunning en de opstandsgegevens ten tijde van de culminatie van de
gemiddelde jaarlijkse bijgroei. .
,
,
Er zijn oók nog fraai uitgevoerde grafische voorstellingén 'van de opbrengsttabellen
gemaakt: hét verband opperhoogte en leeftijd, 'het verband tussen volume en grondvlak
per ha en de opperhoogte en tenslotte het verband tussen de omtrek op 1,30 m en de
hoogte van de opperhoogtebomen. Een veelheid van tabellen en grafieken dus, die het
boekje enerzijds wat onoverzichtelijk maakt, maar die anderzijds voor elke gebruiksmogelijkheid de gegevens in passende vorm, beschikbaar heeft.
Een oordeel uit te spreken over deze nieuwe Britse ópbrëngsttabeilen is niet eenvoudig,
vooral óok ómdat daar gebruik gemaakt is van grafische 'veréffeningsmeth'odèn bij; de
verwerking der gegevens, 'die geen objectieve maat voor de aanpassing der verschillende
„vrije-hand" curven" geven. Vergeleken met Nederlandse omstandigheden, zoals die in
de hier vervaardigde opbrengsttabellen tot uiting komen, dragen de Britse tabellen het
karakter van lage stamtailen en hoge dunningsgraden: Indien de -opperhoogte en het
grondvlak .per ha ongeveer overeenkomstige waarden hebben, dan krijgen we bij de
Britse tabellen een veel lagere waarde voor het stamtal per ha én een veel hogere
waarde voor de gemiddelde diameter" op 1,30 m dan -bij de Nederlandse tabellen.
De resulterende volumebijgroei verschilt echter niet ingrijpend.
Men kan bezwaar maken tegén dé 'wijze, waarop in de Britse tabellen de dünningen
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zijn verwerkt. Voor de gemiddelde jaarlijkse dunningsopbrengsten wordt namelijk voor
het grootste deel van de omloop een constant bedrag opgegeven, dat gelijk is aan 70 %
van het maximum van de gemiddelde jaarlijkse volumebijgroei. Dit principe komt bij
het Nederlandse onderzoek voor het berekenen van opbrengsttabellen niet tot uiting,
integendeel, evenals de gemiddelde jaarlijkse volumebijgroei heeft ook de gemiddelde
jaarlijkse dunningsopbrengst een duidelijk maximum.
Bij slechtere groeiklassen culmineert de gemiddelde bijgroei op een later tijdstip, de
gemiddelde dunningsopbrengsten hebben de tendens om dan vroeger te culmineren. Bij
één tabel moet nog een andere kritische noot worden geplaatst, namelijk bij die van
populier. Er wordt weliswaar niet aangegeven op welke soort of kloon de tabel van
toepassing is, maar dat het grondvlak per ha van deze uitgesproken lichthoutsoort zou
kunnen oplopen tot 58 m per ha en de houtvoorraad tot 705 m /ha bij een opperhoogte
vanruim 41 m en een stamtal van 185 per ha lijkt voor Nederlandse begrippen wel wat
fantastisch!;
Mét behulp van de rekenautomaat zijn de Britse opbrengsttabellen door het Bosbouwproefstation omgezet in het metrieke stelsel, in deze versie zijn ze ook leesbaar voor
degene die niet vertrouwd is met eenheden als hoppusfoot, breast height, quarter girth
en acre.
P. J. FABER
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Studiekringcpmmissie
De Studiekringdag 1967 zal plaats vinden op:
3 MAART 1967
in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht (dus een week vroeger dan
eerst het plan was).

