OPBRENGSTTABELLEN EN GROEIPLAATSBONITEERING·
IN NEDERLAND
door

dr

~

R. BevcrsluiL
I~eiding.

Dat in Nederland niet luider en krachtiger stemmen zijn opgegaan, die om opbrengst'
tabellen voor het Nedcrlandsche bosch vroegen. heeft -verschillenäe redenen.
Als voornaamste reden mag wel gezien worden het feit. dat in het overgroote deel
, van de boSschen hier te lande van bedrijfsregeling geen sprake was, en aan rentabili ..
teits-berekening nlet gedaan werd. }
Daar bovendien vrijdom van b,elasting voor de inkomsten uit boschbezit bestaat,
en vennogenswaarden van boschbezit bepaald- worden door de "normale verkoops...
waarde" van zulk bezit,. verviel ook de behoefte, aan zulke tabellen, die uit belasting ..
plicht zou kunnen voortvloeien.
.
_.'
Voor_taxaties' bij vervreemdin'g of schaderegeling, "en bij statistische becljferingen,
- ..stelde men zich over het algemeen tevreden met ervaringscijfers,_ of met nog globaIere
.
-_
gegevens of schattingen.
En tenslotte had men desgewenscht ,de beschikking over de Duitsche ,opbrengs~
, tabellen. diç: men met meer df, minder omzichtigheid voor Nederlandsch bosch toe..
passelijk of bruikbaar kon achten.
Thans is echter in de kring van de bóschbot.twers het streven naar rationeel beheer
eindelijk tot uiting gekomen, met "als eerste resultaat een handleiding die het ook den
'parUcuHeren.: hoschbezitter mogelijk maakt althans een eenvoudige bedrijfsregeling op
te stellen. (Deze handleiding is het verslag van' de daartoe henoemde commissie van
de Nederlandsché Boschbouwvereeniging. kortgeleden in druk verschenen. 1) "
.
Mocht dit werk het resultaat hebben dat ermede beoogd wqrdt. dan is daarmee de
behoefte aan opbrengsttabellen dringend geworden. De commissie was zich daarvan
natuurlijk wel hewust. en heeft gepoogd om naar mogelijkheid daaraan tegemoet te
komen door ervaringscijfefs in den vonn van -opbrengsttahellen voor groveden, samen..
gesteld door dr Hou t i a g ers, in de handleiding af te drukKen.,
.'
_. _ ~
Deze cijfers moeten met groote erkentelijkheid aanvaard w-orden; zij voorzien in een
opgetreden behoefte in verband met de opstelling van bedrljfsregelingen.
.
Zij brengen echter tevens het gevaar mede, dat boschbouwend Nederland nu weer
rustig insluimert op dit punt, ten onrechte meenende dat opbrengsttabelIen voor grove den
in Netlerland beschikbaar zijn, ook al wijst de commissie er dUidelijk op, dat dit
"
,
niet het geval is:,
Mede aangespoord door deze overweging, volgen· hier eenige beschouwingen over.
opbrengsttabellen en groeiplaatsboniteering, in de hoop dat deze aanleiding zullen mogen
zijn tot gedachtewisseling, en zoo mog~lijk tot nadere overWeging van hetgeen wellicht
gedaan kan worden in dit opzicht.
.
. _', Normaal.. ophrengsttabellen.

Normaal ..opbrengsttabeIIe~ hebben ten doel alle noodzakelijke en nuttige gegevens
. te verschaffen bètreffende de totale geproduceerde houtmassa, gescheiden in dunnings ..
opstand en blijvenden opstand, den bijgrÇleÏ, alsm~de de deze grootheden bepalende
factoren, van opstanden die in verband met groeiplaats. bedrijfsvorm en verplegings,..
\'vijze als nonnaal ontwikkeld beschouwd mogen worden, d.w.z., die onder de aan...
wezige voorwaarden en de toegepasfe wijze van verpleging het normaal bereikbare
leveren.
- ,
Wil men zich korter uitdrukken, dan kan men :z;eggen. dat normaal..opb,r/!ngsttabellen
1) ..Richtlijnen voor' het saPlensteIIen van een bedrijfsregeling voor boschbezit in
Nederland." Verkrijgbaar voor f 1.- bij den penningmeester van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging te Arnhem.

..

,.
.,.
• _ -

, ; . _ . - .... ~I

... '

<.

"

,

"
s :.

366

,.

"

een vastlegging witlen. zijn van het aanwezige en, het tevoren verkreg"c?e in nofmaaJ.
bosch onder- bepaalde voorwaarden, en voor opeenvolgende leeftijdstrappen.
Al naar het voortbrengend vermogen van den grond zullen de opstandshoogte, de
totale voortgebrachte houtmassa. en de factoren die de samenstelling van den opstand
kenmerken. (totale cirkelvlakte. stamtal. gemiddelde diameter, opstandsmiddenstam)
verschillen.
'
' .

, ,.

, ;

Indien men' over ecn . zeker gebied verspreid een aantal opstanden va~ de,zelfde
samenstelling, van verschü1enden leeftijd. en. op overeenkomstige wijze behandeld. op ...
meet. is de maximaal cn minimaaf mogelijke houtpr:óductie op verschillende gronden
in dat gebied vast te stellen.

.
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Binnen deze 'uiterste grenzen kan men dan terwille van de overzichteHjkheld. 'en
voor praktisch gebruik. eenige trappen of .klassen vap. opbrengstmogelijkheid onder· .
scheiden - opbrengstklassen dus. Dezé op~rengstklassen zijn da~' een uitdrukking v?,!n,
de variatie in h~t opbrengend vetmog,~n (de bnoiteif) van den grond binnen .dat gebied.
Zoo brtngen dán ook de opbrengsttabellen de gegevens. ~l naalI' de houtsoort ge....
scheiden volgens vijf, drie of twee bcmiteits.klassen.
.
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:aehalve de gegeven verschillen in boniteit 'van de~. grond. kunnen ook nog een
aantal andere factoren invloed uitoefenen op den aard,' van de ontwikkeling van de
. -,' boomen, en op dè samenstelling van- den, opstand. Deze factoren zijn de volgende:
.. a. verschillen in herJcoînst van zaad of plantmateriaal;
. ".' -'
.' ,
, .'
, b. verschillen in ge wijze van aanleg van, den opstand (,zaaien; planten; plantverQand) ;
· c. verschillen .in d~, tijdstippen, de wijze en de mate van dunning. .
a. Verschillen in herkomst -van zaad of plantmateriaal, kunnen in verband met ras ...
eigenschappen tot zoo uiteenloopenéle ontwikkeling van opstanden van eenzelfde hout, soort' lelden, dat voor een gèheel juiste vastle,ggiJ,lg daarvan zeJfs afzonderlijke tabellen
.' '.'~'
•' .
.
'. _
',
noodig zouden kunnen ,zijn. b. Verschillen in de wijze van aanleg van den opstand uiten zich voornamelijk in
· den jeugdigen' opstand.,. Zoodra het eigenlijke jeugdstadium voorbij is. zal de invloed
ervan nauwelijks of niet 'meer merkbaar zijn, en wegvallen tellcnover de uitwerkin'g
van de natuurlijke factoren en van het ingrijpen door den menseh.
'
c. Verschillen in de tijdstippen. de Wijze en de mate van, dunning hebben een be....
langrijken invloed. Al naar de wijze en de mate van duIin;ng zullen aaniienlijke ver...
· schillen geschape.p. kUl1~en' worden In tIen aard en in de samenstelling van oorspronkelijk
overeenkomstige opstanden. Hierbij is de ,invloed op de verschillend~ opstandsfactoren '
niet even groot. Het Hgt bijv•. in de rede. dat de invloeQ ervàn op de opstanclshoogte
en ·op de totale voortgebràchte houtmassa gering zal zijn (afgeZien van de 'zeer extrénie
b~handeIingen zooal5' zeer ,zwakke laagdunning, en zeer krachtige hoogdunning, tot
lichting toe):,.
..
,Inderdaad bewijzen e~n groot' aantal ~uitvoerlge onderzoekingen',' 1; 13f~) dat
de verschi1lende dunningswijzen en graden (afgeZien dus van de extremen). bij aUe
bedrijfshoutsoorten geen invloed hebben op de totale voortgebrachte houtmassa, (Wel
is natuurlljJc dê verdeeling daarvan over vooropbrengsten en blijvend~n opstànd." en
' .
over de dikteklassen. uiteenloopend,)".
Dezelfde onderzoekingen toonen aan dat vQOr de meeste houtsoorten 1.1etzelfde geJdt
ten aan.zien van de gemiddelde opstandshoogte. Slechts bij spar cri groveden werd
, een geringe verhooging. ten, bedrage van hoogsl!ens 3 of 40/0' ten gunste van de
krachtigere dunnlngen vastgesteld. en deze is dan nog minder een werkelijke extra
hoogte-biJgroei., dan wel het resultaat van de wijze van berekening van de opstands·
middenhoogte vólgens de methode van de stamvJak·hoogte. (Vanselow. 11 en 12).
(Zichlz, 3 7 2 , ) . ,
"
,..,
. " :'. ...
':
. ";
Evenze~r ligt ~et in de rede, dat de wijze van 'aanleg, en vooral. de aard van de
verplegingsmaatregel.en.-.. een. belflngrijken invloed zullen kunnen hebben op de totale
cirkelvlakte van den blijvendert op~tand" en vooral op het stamtat, en dus ook op de
daarmede- afgeleide opstandsfactoren. Ook dit wordt ten overvloede door waarnemin...
g'en bewezen..
..
, "
'. '
· ~ Op grond van het onmiddellijk voorafgaande is het dUidelijk dat de' normaal ...
opbrengsttabelJen afzonderlijk samengesteld nioeten worden voor de in de praç:tijk toe ...
gepaste versc,hillende graden van dunning (afgezien van de extremen) om alle g~gevens

, .

2) De djfers tusschen haakjes verwijzen naar 'het volgnummer., in de literatuuropgave
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omtrent vooropbrengsten e~' b10ven"den ,op~tand, en de' samenstêlling yan den opstánd,
te kunnen verschaffen.
1.
\
•
",·'.tl, ..
.. D~ 9rondslag ~oor. ,de' 'boniteering .in' 'd~ practijk. '
"
_'0l

"',

.'

'"

"1

•

Het gebruik. vah de opbrengsttabellen in de practijk stelt als eerste voorWaarde' (de
'"
verplegingsmethode- bekcQ,d :z:ijndé) : :vaststellen -van de groeiplaé)ts.bonlteit.
. ",
Het is duidelîjk dat" In het theoretische ..nonnaal".:.bosch ... bij een bepaalde vcrple... ''",
gingsmethode elk der voornoemde opstandsfactoren tof dezelfde 'boniteit -leidt, en elk, •.
de.zer dan ook 'als gronqs)ag voor de ~onifecring gebruikt zou kunnen worden. Echter
" zijn niet alle in de practijk even handig :'en e~nvoudig;' e,n bovendien zijn niet voor'
•.
alle de mogelijke afWijkingen van het theoretisch normale even groot. ,
. In den loop der histÇ)rische oritwik!celing wt~selde, de gronq~lag! en tot in den .jongsten
)-- _
.
.
.
tijd komen .steeds nieuwe inzichten tot ..uiting.
De eerste opbrengsUabeIlen '(in Duitschlaod) werden opgesteld 'in een tijd dàt men
omtrent de techniek ~n de_ uitwerking. van dunningen' nog ,geen kennis bedt. Dunningen
speelden een ondergeschikte rot," en 'de opbrengsten ~ d"aryan waren onbelangrijk ~n
vergelijking met de eindopbrengst. Dit maakt het 'begrijpelijk dat men als maatstaf
voor het voortbrengend verm6g~n "::in den grond de grootte van den eindopbrengst
nam, en den"" inhoud van jongere -opstánden daarbij' aansloot. Deze "eindopbrengst..
bonlteiten" berustten, -dus ceqvoudig op 'den inhoud van den blijveoden opstand op. ',_'
de versc~i11ende leeftijden. (W i e d'e"m a n'o. ,.15).
,- ~ .
.
Voor het gebruik van, de'·tabél1en in de, practijk kon daáruit de boniteering vólgens
~ opstandshoogtè geput worden. De afWezigheid van systeem én eenheid in de dunning
. -,
,.
maakte echter deze tabellen weinig ,'betrouwbaar. '~~ " . . :
Toen de dunnlngen een, steeds- grooter ::iandeel gingen vormen van de totale hout..
9pbrengst; verloren dezé tábellen hun wa.arde. omdat de grootte van de eindopbrengst
alleen toen geen maat,staf meer was, voor het -opbrengend vennogen van den grond.
,.
Daar men in de praetijk de totale voortgebrachte ,hoeveelheid hout (met inbegrip
van de dunningen dus) van 'op moderne wijze gedunde opstandën uiteraard niet. uit
den aanwezigen opstand kan opmaken, inoesten andere. aanwij~ers -voor de vaststelling \ .
van het opbrengend ver.mogen ván den grond 'gezocht worden.
",:'
,,-;.- .'_.- ...... _"
Wied--c.mann (15) herinnert eman, dat men in Finland- bijv. de grond zelf en
de kruidenflora, door de onderscheiding van "bös_chtypen", al,s belangrijkste aanwijzer
gebruikt. In andere landen heeft deze methode het tot nu toe niet tot practische toe.. I"
passing kunnen brengen.
"_...
" '~,
.~ .
Het meest heeft men de opstandshoogte. en de gemiddelde diameter als maatstaf
~' .,
aanbevolen..
."': _~.- "' . . _ -~:_. .' :':., '.
"
Het gebruik van de dikte ,(io 'welken 'omgewerkten vo~m ook) heeft niet tot be~
vredigeride~.-' resuJtaten geleid. omdàf dez~ in te sterke Dtate 'door de duoning ~wordt
',
beïnvloed.
_
~~. .
.\ '
,_
,_, ~
._
Veel minder afhankelijk van ,de behandeHng van den opstand is - zobals'hienioor
'. reeds werd vastge!:\teld ~ de hoogt,e. Deze heeft zich dan ook tot nu -toe al!). bela'p.g:,·
...... • c;' rijkste maatstaf ~voor' de boniteit gehandhaafd. Oorspronkelijk gebruikte men hiervoor
.'
~
'".
... ,~h
.
~
~
de rekenkundig gemiddelde hoogte - , (n ~= stämtal), of wel: de hoogte van den·

'.
,

~'

"

.. "'.

>

..

.

.

-"

n .- '

~

_

.'.

, .

niiddenstàÎn (met gem'iddelde doorsnede) i welks doorsnede bepaald werd uit de, fonnule
.'.
.
.
totale grondvlak.
Deze belde methoden zijn echter 'niet doelmatig, omdat hierbij het
. stamta I
,-.',
.
stamtal een beslissende -rol speelt. en' daardoor bij verschillende dunningsmethoden het
gem.iddelde Diet vergelijkbaar verschov~n wordt. Om deze' reden werd, ,al .spoedig
hiervan afgezien. en werd· als grondslag genomen de gemiddelde stamvlakhoogte, be ..
. ~,~rekend volgens de formuJe QIXh t +g2'Xh2+~~··~. (gl. g~ enz. is het stamvlak .

'" '. ',,"
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':"- '

,G.,

'
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' ,

van iedere, diktekJasse; hl. h2 enz. is. de hoogte van iedere dikte klasse ; G is de totale
'.
"
..
cirkclvlakte van ,den opstand). '. -.",
'. Hierin worden dus de stamvlakken als gewichten In rekening ;gebracht. en is .In den
'
, noemer heLstamtal vervangen door-:,de" totale' C:irkelvlakte,
. _." De aldus berekende. hoogte is de gemiddelde hoogte welke in de opbrengsttaqellen '\
aangegeven wordt. en waarop 'de boniteits.indeeling berust: Voor de bóniteitsbepaling
in de practijk ,is in puitschland voorgeschreven de hoogte 1"an. den "centralen boom':,
d.i. de hqogte van de ,bÇ)ome4 ter plaatse in den meetstaat -waar de som van de stam..
vlakten
,G, welke hoogte vrijwel çvereenkomt met voornoemde gemiddelde stam~ ,'"
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-'vlakhoogte van de opbrengsttabellen.
Er is reden zich af te vragen of het niet juister is om inplaats van de gemiddelde'
stamvlakMhoogte de opperhoogte aan te nemen als bonitcerings~grondslag. Onder opper..
hoogte is te verstaan: de gemiddelde hoogte van de hoogste 100 boomen van ecn
opstand. of de gemiddelde hoogte van de in de eerste 'relatieve hoogte klasse vallende
· boomen. of de gemiddelde hoogte van. de 20 % hoogste boomen van een. opstand.
Wie cl e mla n n (15)..is van meenlng dat de gemiddelde stamvlakhoogte in alle
• opstanden waar laagdunning is toegepast een volkomen bevredigende aanwijzer is voor
. de hoogteontwikkeling, onafhankelijk van den graad van dunping. Volgens hem geeft
·zij in het algemeen ook bij hoogdunning een juist beeld daarvan. Worden hierbij zeer
veel onderstandige boomen achtergelaten, dan wordt weliswaar de gemiddelde hoogte iets.
gedrukt, doch slechts zooveel als overeenkomt met den dan ook werkelijk aanwezigen
bijgroei. Bij het nauwe verband dat er bestaat tusschen gemiddelde hoogte en bijgroei'
geeft derhalve ook in deze gevallen de hoogteboniteit nog een tamelijk juist beeld
van de opbrengstbóniteit, hoewel het strenge verband hoogteboniteit.gi'oelplaatsbonlteit
'.
.
.
h,ierbij vervalt.
t In die erkenning in de laatste zinsnede Hgt dunkt mij een argument tegen de ge·
middelde hoogte als boniteitsaanwijzer. Hoewel in feite opbrengstboniteiten. bedoelen
deze toch in wezen te zijn groeiplaatsboniteiten. In de ~gevallen bovenbedoeld. blijft
de aa"nwezige opstand in opbrengst achter bij het mogelijke volgens opbrengsttabel
· en groeiplaatsboniteit. Dit te consUlteeren en de correctie aan te brengen, is taak van
den bedrijfsregelaar. Het mag echter m.i. geen oorzaak worden dat de Wociplaatsboni~
teit (de opbrengstmogelijkheid dus) 'Jager aangeslagen wordt dan in werkelijkheid het
geval is.
.
Vervanging van de gemiddelde hoogte door de opperhoogte acht Wie d e m a n·n
·niet noodig, en in de gevallen waarin dit doelmatig zou kunnen zijn, wordt volgens
hem het doel niet bereikt. Niet noodig bij opstanden die in .laagdunning behandeld
worden: hier geeft, ,%ooals boven reeds werd gezegd, de gemiddelde stanivlak.hoogte
een volkomen bevredigende .uitkomst. De gevallen waarin de vervanging doelmatig
zou kunnen zijn, zijn die van opstanden die in hoogdunning behandeld worden, omdat
~men zich door het gebruik van dè opperhoogte vrij zou maken van den invloed van
onderdrukte stammen. Doch daar staat volgens W i ,e d erna n n weer tegenover dat
ook de opperhoogfe bij extreme hoogdunning niet onbeinvloed bJijft. HIJ heeft bijv.
In eiken~ en beuken~proefvlakten! met sterke hoogdunning, ·en eveneens in proefvlakken
van loofhout en groveden, die krachtig ..lichtgesteld" werden, na dCll"tig·jarige behan.
delang herhaaldelijk vastgesteld dat de hoogtegroei . der ste~k opengestelde opper~
stammen ongeveer. 3 tot' 4 m, dus een gt'heele boniteitsklasse. achterbleef bij die van
oorspronkelijk even dikke boomen in aangrenzende gesloten opstanden.
Dit argwnent tegen gebruik van de opperhoogte is m.i. niet geldig, WIe cl erna n n
zelf gebruikt het. woord extreem, en ontneemt daarmerle de kracht aan het argumen.t.
De normaal.opbrengsttabellen en de daarmede verbonden boniteeriilg, hebben geen
betrekking op de extremen van opstandsbehándeling. In zulke gevallen faalt ook de; boni~
'teering, volgens 'gemiddelde opstalldshoogte. Hij zelf wijst ook op dit laatste feit, en
voegt daaraan toe .dat in de Pruissisch"e proefvlakken met sterke hoogdunning ·reeds
sedert lang de ontWikkeling der "toekomstboomen" en die van den overigen opstand
("FüUbesfand") gescheiden wordt vervolgd, en vastgelegd. Aan deze gevallen is ·dus
geen argument voor of tegen een van, beide hoogten te ontleenen,
Naar mijn meening verdient. gebruik van de opperhoogte als boniteifs..aanwijzer de
voorkeur boven de gemiddelde hoogte. Evenals steeds in deze uiteenzettingen ook hier
weer afziende van extremen, is het.-;- althans na het eigenlijke jeugdstadium - wel
zeRer dat de opperhoogte mindér afhankelijk is van toevaUigheden of persoonlijke in·
vloeden bij de uitvoering van de dunningen. dan de' gemiddelde. hoogte.
Mag y a r (5) vernijst naar onderzoekingen van K 0 v ac s die bewijzen dat rle
opperhoogte (bij hem. de rekenkundig gemiddelde hoogte der in de eerste: lrelatieve
hoogtekJasse vallende: boomen) praktisch onafhankelijk is van de verplegingsmaatregelen.
Mag ya r's eigen onderzoekingen in 157 Robina~pstanden in de Hongaarsche laag~
vlakte bevestigden de uitkomsten van IÇ 0 v a c sten volIe. Als voorbeeld vermeldt hij
in zijn uittreksel slechts de onderstaand overgenomen cijfers betreffende de opper·
hoogte van twee Robinia-opstanden voor en na de dunning:
opperhoogte
voor
na
de dunning
opstand I
15,965
16,015 m
opstand II
18,147 m
18,158
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Deze afwijkingen (0,05 m en 0.011 m) zijn zoo klein, dat ze- volkomen verwaarloosd
magen worden. temeer daar de hoogte gemeten werd aan den liggenden stam, met
afronding tot 0.1 m.
Blijkens Wo'1ff van Wülfing (17) werd voor de opstelling van de opbrengs~:,
tabellen voor djatiplantsoenèn de boniteits~indeeling gegrond op de opperhoogte.
.
Hoewel m.i. de opperhoogte de voorkeur moet hebben boven de gemiddelde hoogte,
is er een beslissende overweging die voorloopig van het gebruik ervan doet afzien. en
wel deze: bonitei~indeeling volgens opperhoogte zou al het in de bestaande opbrengst.
tabellen vastgelegde materiaal' waardeloos maken, cn al het werk. 'noodig voor de
opstelling van opbrengsttabeIlen, zou ,opnieuw verricht dienen te worden. Die prijs
is te hoog" te meer daar de gemiddelde hoogte ook voldoet.
Wel ware te ,overwegen om aanvullende waarnemingen te beginnen die het mogelijk
zullen maken om op den .duur 'naast het gegeven van de gemiddelde hoogte tevens
de daarmede Qcpaard gaande opperh~ogte te kunnen vermelden.

!

I

I

II
i

Relatieve en absolute boniteÎten.

In het klassieke 'land van d~ opbrengsttabellen: ·Duitschl~~d. zijn in de verschilIende
landen en in onderscheiden gebieden, voor dezelfde houtsoort ,opbrengsttabellen samen ..
gesteld. die geenszins dezelfde gegevens brengen. Elk dier tabellen is de vastlegging
van de variabiliteit in dat bepaalde gebied, en de daarin onderscheiden boniteiten hebben slechts betrèkking oP. de' uitersten die in het betrekkelijke gebied voorkomen.
_..
Deze boniteiten zijn derhalve relatieve boniteiten. .
Gelijknamige bçniteiten. en de daarbij behoorende gegevens, betreffende hoogte en
opbrengst~ voor eenzelfde houtsoort in verschUlende tabellen zijn niet vergelijkbaar.
Ook de gelijknamige boniteiten van verschillende houtsoorten zijn volkomen onvergelijk·
baar.
~
.
"
Ondoordacht gebruik van de gegevens van verschillende tabellen naast elkaar kan
derhalve aanleiding geven tot verwarring en tot onjuiste gevolgtrekkingen_~.
Om die bezwaren op té heffen is het gewenscht over te gaan tot absolute boni/elten •.
die, on'afhankelijk van groeigebied en houtsoort. een absolute. algemeen-QCldige, en' dus
vergelijkbare. maatstaf zijn.
_
Als grondslag hiervoor kan 'men nemen de opstandshóogte, aangegeven in absoluten
zin. of de gemiddelde jaar1ijksche bijgroei. welke laatste om en bij de kaprijpheid met
een ruime marge in jaren praktisch onafhankelijk is van den kapleeftijd.
Wie cl e man n (16) geeft ter illustratfe van de onvergelijkbaarheid Van de thans
onderscheiden boniteiten onderstaand overzicht van de gemiddelde jaarlijksche bijgroei
en de gemiddelde opstandshoogte volgens een aantal opbrengsttabellen voor verschil ..
lende gebieden en houtsoorten. Hij heeft daarbij op gelijke regelhoogte geplaatst de
gegevens waarbij de gemiddelde jaarlijksche bijgroei ongeveer gelijk is. Hij is namelijk
van meening dat een nieuw in te voeren absolute boniteering op dezen grondslag het
meest aan te 'bevelen is;
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3) De gemiddelde jaarlijksche bijgrQei is, hier .overeenkomstig de uiteenzetting in' (15) .
bI. 103. bij de .betere bóniteiten met 0.5 tot 0.2 m4I jaarlijks verhoogd.
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Tegen de· invoering 'Van ab;olute boniteiten behoeft 'des te minder ,b~waar te be$taan,
omdat het moeizaam vergaarde materiaal van de bestaande opbrengsttabellen daardifor
niet waardeloos wordt. Immers: de nieuwe boniteering en de daaraan verbonden op ...
brengstgegevens zjjn_ door eenvolidig~ omrekening volledig uit die tabellen te putten.
Wie d e m a iJ n voelt het meeste voor een boniteering volgens de gemiddelde
. jaarlijksche biJgroej~ omdat ç:lit cijfer rechtstreeks een zeer sprekend beeld geeft van het
opbrengstvermogen yan den grond. In Bác!en en Württ~mberg is de boniteering op dezen
..... '
'"''
,
,~
grondslag reeds ingevoerd.
'
. Wie d e m a o'n wijst zelf op de gevaren die aan het gebruik V?n dezen grondslag
. verbonden kunnen zijn. De gemIddelde jaarlijks.che bijgroei kan namelijk uiteraard niel
~ rechtstreeks aan den opstand zelf bepaald worden, OIIida~ men daarbij ook de. -dunnings...
opbrengsten üi rekening moel bren'gen. Zij kan ·slechts via de öestaande opbrengst...
tabellen vastgesteld worden: indien men· op een zekeren leeftijd de opstandshoogte
meet, bepaalt men ~et behulp _van die tabellen de' eindhoogte ,op den kapleeftijd, en
, leest dan de daarbij behoorertde gemiddelde ja~lijksche 9ijgroei af. Deie vervanging'
van gemeten hoogte. door met behulp daarvan afgeleide bijgroeicijfei's brengt natuurlijk
gevaren -voor, onjuistheden mede: in een bepaald geval kan een zekere hoogte wel~ .
licht gepaard (laan mef een andere bijgroeI'. Slechts, zorgvuldig, onderzoek zal aangaande
de algemeene toepasbaarheid van dit verband en eventueeIc correcties_ volkomen zeker...
held kunnen' brengen. W i e.d e m a nn heeft getràcht hier:omtrent althans een indruk..
te verkrijgen. Voor een groot aantal proefvlakken heeft hij -dit verband nagegaan. Het
resultaat was, dat er slechts een afwijking van ongeveer 1 Ql'3 boven en beneden de ge~
middeld,e cijfers van de opbrengsttabellen bleek op te treden. d.w.z. in het algemeen
een afwijking van maximaal slechts 10 %. in de meeste geval1en 'echter van _min~er dan
6%. Op grond hiervan is hij overtuig,!l dat een boniteiten~jndeeling volgens 'de ge ... ~
rpJddeide jaarlijksche bijgroei, afgelezen uit· de bestaande opbrengsttabellen met behulp'
van de gemeten hoogte, toelaatbaar' is.
,.
Voor deze absolute bijgroci~klassen zal men volgens hem, in navolging van 'het '
door Bade:g. gegevenr voorbeeld, het beste trappen ,nemen van 1 m3 , wellicht ook van
.
1.5 of 2 m3 ,
,.-",' Ee~ voorslel om 'absolute boniteitsklassen op grondslag van de hoogte' in te 'voeren
weI,"d reeds in 1924 gedaan door 0 s t wal d (8). Hij wilde als index nemen de hoogte
op 60-jarigen~ leeftijd. omdat volge-Qs hem dan het --ptoductievermogen "yan de groei~ ,
plaats reeds volkomen en ontwijfelbaar in de hoogte tot uiting 'is gekomen, en even ...
tueele Invloed' van verschil in behandeling pas_ 'na dién leeftijd 'praktisch waarneembaar is. In aansluiting op de gegevens van de bestaande opbrengsttabellen (die op
.....60..jarigen leeftijd 'gemiddeld ,een ho_ogteverschil van 3 m tusschen de opbrengstklassen
vertooneh) nam ook ~ij dat verschil als onderscheid tusschen zijn klassen. Omdat verder
die tabellen als gemiddelde hoogte van de laagste opbrengstklasse' rond 9 m aan~"
geven. aanvaardde hij dit als minimum klasse-hoogte. Zijn klasse.. curven snijden dus '
op< 60 .. jarigen leeftijd de punten 9, 12, 15...... 27 m. Om nu. zoonoodig. ook nog lagere
en hoogere klassen ,te kunnen onderscheiden, duidde hij de klassen aaD door het cijfer ,
van het veelvoud van 3 dat de hoogte aangeeft. D~ 9 m klasse werd dus klasse_,3. de:'
12 m klasse werd klasse 4,~ enz.
' , . ' ,"
.."..
Dit klasse..schema kon naar zijn meehing voor alle hou~oorten aangenomen' worden,
Wie d e m ,a n n (16) is het in principe met 0 s w 'a 1 d eens:, doch zou deze indeeling
volgens 3 m klassen willen maken met betrekking tot de gemiddelde hoogte op den
., • ,- '
kaprijpen leeftijd van 120 jaren (bij spar 100 jaren). ,
. Het' komt ,mij voor dat het er weinig toe doet ot .'men de hoogte op 60 of 120
jaren neemt. zoolang men d~ extremen er buiten laat.
'
;.
'
Wat dl! "keuze tussthen bijgroei..klassen of hoogte~klassen betreft:' principieel kan
, aan geen van beide voorkeur toegekend wor~en. Beide leiden -volledig tot het gestelde ~
"doel der absolute vergelijkbaarheid. Wie d e rÓ a n n (15. 16) noemt ter 'aanbeveling
van bijgroei .. klassén- o.a. het 'fèit dat aan de hand vati het daardoor gegeven cijfer
allerlei statische gegevens, ook in verg,elijkenden zin. onmiddellijk beschikbaar I'zijn~'
Diezelfde gegevens zijn natuurlijk met geringe moeite eveneens direct te putten uit
opbrengsttabellen volgens hoogte-klassen, doch waarom zou mert dien omweg niet ver...
_. mijden, nu d(t moge'ijK -is zondér principieele verandering?
'I.'
.' '
..
Ik meen. derhalve ook. dat het met het oog op practisch~ 'gebruik aanbeveling vcr..
dient het bijgroeicijfer als boniteits~index te gebruiken, omdat dit cijfer het meest recht~
streeksche en dUidelijke beeld g~eft van het productie~vehnogèn van den grond, terwijl
~et eveneens onmiddellijke verg~lijkbaarheid van de vooI1brengingsmogelijkheden van
.~ verschiJlende houtsoorten moge1ijk maakt.
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De opstelling van opbrengshabellen yoor I'iTëderland~
'. A( VoorfoPpig alleen voor den groDeden,')'

"

......
.0{

BovenbeHandeld vraagstuk, waara~n in den laatsten' tijd in Duitschland veel aan~
dacht wordt besteed, (9.12.15.1"6) :. de eenheids~opbrengsttabel in de ~pIaats van de_
verscheidenheid' van 'tabeUeQ" bestaat, voor Nederland -nlèt. De klimaatsverschillen zijn
, i ". ~'
hier te gering om daartoe aanleiding te geven.
Wat de keuze betreft tusschen de mègèliJke methoden om tot.de.. opstelling van een
opbrengsttabel te 'komen. komt het mij <voor, dat vaat Nederland sl~cJits één daarvan
in àanmerking -komt, en wel: de opname -van een, groot aantal proefvlakken, verdeeld
over gebeel Nederli!,nd. :"
_,', "
". _
. ' '!'~
"
<'
•.
Het is "!,aarschijnl_ijk,, ja -welhaast zeker. dat het aantal opstanden dat in vorenbe ..
doelden zin als "riórmaal" l?eschouwd mag worden, strikt genomen. beperkt zal zijn.
In vele bosschen zal. vooral' (én aanzien van de dunningen, het methodischc vaak
slechts matig,. of in 't geheel nict, tot uiting gekomen zijn., "
. ..;
Toch geloof ik :d~at het niógelijk is om, in voor Nederl,and voorloopig bevredigende
-'
mate tot nuttige resultaten te komen. ~ ,
Het totale resultaat van het voortbrengend vermogen van den grond, gemeten aan"
opstandshoogte 'en totale houtproductie '(dus eindopbrengst plus dunningep,) is. zooals
hiervoor uiteengezet ~erd, weinig of niet afhankelijk van çIen ~ard van' de verpleging .
. Mits dus· afgeZien wordt Van extremen in aanleg' en verzorging, en de zeer jonge
opstanden niet, of met groote voor,zïchtigheid, medegebruikt worden. kunnen de boni ..
teiten zeker vastgesteld worden, en dit te .eerder. omdat absolute: bonitelten toegekend
..'
.,'
ï
zullen mozten worden.
:.,.,
.1
, Ten aanzien van de. -afzonderlijke .opstandsfactoren (stamtaI. gemiddelde diameter,.
enz.) zal in tde Nederland~che opstanden een aanzienlijke verscheidenheid aanwezig
kunnen zijn" He~ zal dus voorziChtigheid, 'bele~d en, ervaring, eischem oin, te dien aan.. , .. .'
./ zien vergèlijkbare "normale'l opstanden. te vinden" en zulke door verdere behandeling
tot stand te brengen.
.~
Ter beoordeellng,'van ,de mate van' normaHteit en vergelijkbaarheid van de ver.. ,
schillende opstëmden heeft men echter in de opnamegegevens' _een aantal ,factoren ter
beschikking, te weteni o,a.: stamtal..spreiding van de dikte' (dikteklassen-verd~eling)
-:- spreiding van de hoogte (event. volgens hoogte ..klassen).
~
.
Door onderlinge. vergelijking van de;e. gegevens, gesteund door een öordeel volgens
den indruk ter plaatse, en eventueel door vergelijking met de gegevens van de Duitsche_
. opbrengsttabellen zal -men in altharis bevredigende mate ,kunnen vaststellen welke op ..
<stand~tL in serie vergelijkbaar zijn krachtens de wijze van verpleging. cn welkè opstanden
ln. een bepaalde s~rie als "normaar', zijn te besch~uwen.
De andere werkmethode,- het uitzetten van een aantal proefvlakken, en ,he.t vast·
.leggen van de ontwilpt~ling daarvan in' opeenvolgende opnamen, om zoo tenslotte in
het bezit te gerake.ri van een tabel,,' welke die ontWikkeling weergeeft; kan 'voor het
Nederlandsche bosch niet doeltreffend zijn._ (Nog aJgezien van het feit dat op die wijze
de ,zoo noodzakelijke gegevens veel later ter beschikking komen.).
'.
Te veel 'toevalligheden en onbèkendhedèn, hebben een rol gespeeld, in de ontwikkeling
van de opstanden waarin de proefvlakken gelegd zouden Il,1oeten worden. en bij de
verdére behandeling valt het volle gewicht van .-plaatselijke . toevallige bijzçmderheden
. èn van de onvermijdelijke persooillijke nuanceeringen en opvattingen bij -voortduring
..'op de resultaten, zoedat in mindere mate ,het "nonnaai bereikbare" voorhanden is,
dan bij de methode van vele -verschillende.. proefvlakken die men een serie la<,lt vormen., '
en waarbij nivelleering van "toevallige bijzonderheden en nuanteeringen plaats vindt.
. . Resumeerend ,stel ik -mij dus voor, dat e~n behoorlijk aantal grovedenöpstanden, (Ue
in geen enkel opzicht tot extreme _gevallen behooren,' volledig _opge~omen' 'worden; en"
systematisch g~analyseerd- worden ten aanzien van alle opst.andsfactoren. Aan de hand
van deze analysen kan, zóoals gezegd, 'beoordeeld woiden in hoever,re vergelijkbaar..
"
heid en serievorming mogelijk is, of 'iIJ. hoeverre door . verdere' behandeling ,hiervoor
gezorgd Kan worden. :. ' .
.
,.', . ,'(
pit is ongetwijfeJd een ,zee,r- uitgebreid ~n tijdeischend werk. D~arteg-enover is het
onzeker of ,dit vele werk ·tot de samenstelling van een ophrengst-tabeI zal kunnen
leiden. Men kaQ derhalve de_ vraag st~IleQ. of de uitvoering van -zulk een uitgebreide
.'
,.
.., ",.,,_
en ke~stbarc:- arbeid dan wel verantwoord 5s,
Ik meen dat - deie vraag stellig bevestigend beantwoord moet worden. Ook indien
zou blijken dat deze arbeid niet, of niet .volledig, tot de mogelijkheid, van· de samen .. '
,.stelling van een opbtengst.. tabel kan leiden, zijn de 'gegèvens di~ de door mij gedachte
opstands-alalysen versçhaffen, ten volle de daëtraàn bestede atbeld en kosten waard.
",
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Immers - die gegevens- kunnen min of meer 'statistisch verwerkt worden. o~dat zij
over het geheel van het Nederlandsche grovedennenbosch verzameld zullen zijn. zoodat
zij in ieder geval voor verschillende doeleinden werkelijke en vertegenwoordigende

gegevens leveren, terwijl tot nu toe met geschatte. willekeurige, of onvolledige gegevens
gewerkt moest worden.
•
Bovendien kunnen de opnamen tevens diertstb<\ar gemaakt worden aan de vergame~
ling van een aantal verdere gegevens, die voor de samenstelling v.m een opbrengst.
tabel overigens niet Doodig zouden zijn Ok denk bijv. aan de vaststelling van schors·
percentages, sortiments·opbrengsten en dergelijke meer).

,
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