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De ervaring heeft geleerd, dat men ook in ons land met betrekkelijk
beperkte boseigendommen niet zonder een goed bedrijfsplan kan werken.
Ons bosbedrijf verschilt in vele opzichten van dat in andere landen,
zodat het niet mogelijk is de werkwijzen van die landen zonder meet

over te nemen. De Nederlandsehe Bosehbouwvereeniging heeft dit zeer
juist ingezien en daarom. een commissie samengesteld. die richtlijnen
heeft ontworpen voor de samenstelling van een ,bedrijfsregeling ,voor

bosbezit in Nederland (23).
In haar rapport heeft de commissie grote aandacht besteed aan de
voorraadsbepaling van de houtopstanden. Dit is geheel juist, omdat de
gegevens over de houtmassa van de opstanden één van de fundamentele

bestanddelen van het bedrijfsplan moeten zijn.
Als één van de werkwijzen, die ons de houtmassa van een opstand
kan verschaffen, noemt de commissie de methode van de boom met het

gemiddelde grondvlak. Deze methode heeft het bezwaar, dat men een
rechtlijnige stochastische betrekking tussen grondvlak en inhoud aan moet
nemen (20). Ik meen na de onderzoekingen van N e u b a u e r (12)
en Pesehel (I3), dat deze rechtlijnige betrekking niet bestaat en
dat men daardoor komt tot eenzijdige fouten. Ook Be r k hou t (3)
heeft bemerkt, dat dit verband niet aanwezig was. Eenzijdige fouten
zijn zeer bezwaarlijk, omdat zij steeds in dezelfde richting werken. Toevallige fouten kunnen elkander opheffen, hetgeen bij een groot aantal
waarnemingen steeds meer het geval zal zijn. Kleinere eenzijdige fouten
kunnen de resultaten meer beïnvloeden dan grotere toevallige fouten.
Daarbij komt, zoals de commissie terecht opmerkt, dat de vormg'etallen
van verschillende bomen van dezelfde afmetingen (hoogte en diameter
op borsthoogte) zeer grote verschillen kunnen vertonen en dat men derhalve niet mag volstaan met een gering aantal modelbomen. Het opmeten

van deze modelbomen is tijdrovend en daardoor ook kostbaar. Deze opmerkingen slaan dus op de toevallige fouten, die men naast de eenzijdige
zal kunnen maken.
Misschien kan het voorgaande met een eenvoudig voorbeeld nader
worden toegelicht. Van een grovedennenopstand 'werden de diameters
van de 612 stammen geklemd en daarmede de grondvlakken bepaald.
Het gemiddelde grondvlak bedroeg "iJ = 0.03235 m2 en de diameter van
een cirkelvlakte, die hiermede overeenkomt. is cl = 20.3 cm. Voor het
onderzoek werden acht bomen geveld, welke een diameter op borsthoogte
van ongeveer 20.3 cm hadden. De inhouden van deze acht bomen (zo
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nodig vond een verrekening pl~ats. indien de diameter een ,weinig van

20.3 cm afweek) bedroegen:
Vi
0.276 ma
V5
0.243 mS
V2 = 0.220 ma
Va = 0.231 mS
S
Va = 0.215 m
V7 = 0.265 m"
V4 = 0.254 ma
VB = 0.240 ma
De gemiddelde inhoud v van deze modelbomen bedraagt dan:
0.276 + 0.220 + ...... + 0.240
= 0.243 ma
v = -,8

=

=

en de middelbare fout
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waarin I (v-v) 2 de som voorstelt van de kwadraten van de afwijkin,gen van de inhouden van de acht modelbomen met het gemiddelde.
, Hadden we slechts één modelboom gemeten. \:>.v. die met de inhoud
V4 = 0.254 ma. dan zouden we de inhoud V van de opstand als volgt
berekenen:
V ~ 612 X 0.254 ma = 155.45 ma.
De gemiddelde fout van dit resultaat. uitsluitend afhankelijk van de
keuze van de modelboom had dan bedragen:
G V = 612 X ± 0.0212 =,: 12.97 ma
en we kunnen dus de inhoud Vals volgt weergeven:

V = 155.5 ± 13.0 m".
Hadden we niet één. maar vier modelbomen gemeten. b.v. die met de
inhouden

Vlo V2. V5

:;; =

en

0.251 m '

V7'

dan was:
G

-v = 'J"/0.003160
00 06
4xT=±'
I

De inhoud van de opstand hadden we dan gevonden als:
V = 612 X (0.251 ± 0.0106) = 153.6± 6.5 m".
We zien hieruit. dat deze fouten. die dus uitsluitend betrekking hebben
op de toevallige keuze van de modelboom of de modelbomen met het
gemiddelde grondvlak. misschien niet verontrustend groot zijn. maar toch
aanzienlijk zijn bij het grote werk. dat aan het meten van één of meerdere
modelbomen verbonden is.
Terecht geeft de commissie dan ook aan. dat men zich in de praktijk
vaak zal moeten bepalen tot het gebrUik van statistische gegevens. Het
is dUidelijk. dat men bij het meten van een groot aantal modelbomen
tot betere resultaten zal komen dan bij het gebruik van de algemene
gemiddelden. die de tabellen of grafieken verschaffen. Doch het is ook
waarschijnlijk. dat men met goede tabellen in de meeste gevallen door
het gebruik van dezé gemiddelden een juister resultaat zal verkrijgen
dan door het meten van een zeer beperkt aantal modelbomen (22).
" We zullen hier niet bespreken of men practisch eenvoudiger werkt

met grafieken of met tabellen en evenmin of men algemene gegevens
moet bezitten van inhouden. vormgetallen of vormhoogten (19.21). Dit
is op zich zelf een belangrijk vraagstuk. doch in beginsel komen al deze
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werkwijzen neer op de kennis van de stochastische betrekking tussen

diameter. hoogte en vormgetal van de stammen. Uit de tabellen van
vormgetallen kan men die voor inhouden of vormhoogten berekenen en
omgekeerd. Ook kan men uit de tabellen grafieken samenstellen en dit
geldt eveneens omgekeerd.
We kennen vele tabellen. zoals die van S c h w a p p ach voor groveden, eik en els (16, 17, 18), Grundner voor berk (6), Horn en
G run d n ervoor beuk (5 )., S c h i ff e I \Aoor lariks (14), B ö h m e rl e voor Oostenrijkse de'; (4·), S c h u b erg voor zilverden (15),
B a u r voor fijnspar (2), M ä n s s 0 n voor beuk (9), N ä s I u n d voor
groveden, fijnspar en berk (10, 11). Dit zijn slechts enkele van de vele
algemene gegevens, die zijn verzameld.
De Duitse tabellen zijn ontstaan door het verzamelen van een zeer
grote hoeveelheid materiaal en het grafisch vereffenen van de gegevens
der waarnemingen. N ä s I u n d heeft het vraagstuk zuiver statistisch
bezien en heeft de correlatie tussen vorgetal. hoogte .en diameter op
borsthoogte geanalyseerd. In de tijd, dat de Duitse tabellen werden
samengesteld, was men op de grafische vereffening aangewezen. De
verdere ontwikkeling van de wiskundige statistiek maakte het N ä s I u n d
mogelijk voor zijn nieuwe tabellen de correlatie-analyse toe te passen.
Deze werkwijze heeft niet alleen het voordeel, dat men betere resultaten
verkrijgt. maar tevens dat een indruk kan worden gegeven van de nauwkeurigheid, waarmede de cijfers zijn berekend.
Bij gebrek aan Nederlandse tabellen maakt men hier meestal gebruik
van de Duitse. Dit heeft het grote nadeel, dat men gemiddelde cijfers
benut, die voor ons land geen gemiddelden zijn en zodoende maakt men
soms vrij grote fouten. Ook deze fouten hebben wederom een eenzijdig
karakter.
B ä h Ier en Bos man hebben een onderzoelç ingesteld naar de
samenhang van vorm getal, diameter en hoogte (I) voor een bepaald
bos, doch men kan hier slechts spreken van gegevens van plaatselijke
betekenis.
Het is daarom van het grootste belang, dat de samenstelling van tabellen of grafieken voor de verschillende houtsoorten in Nederland ter
hand wordt genomen, opdat hiervan bij het ontwerpen van bedrijfsplannen gebruik kan worden gemaakt. Hier ligt een belangrijke taak
voor hen, die zich met het wetenschappelijk onderzoek bezighouden. De
Nederlandse bosbouw zal er zeer mede gediend zijn.
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