RESULTATEN VAN HET OPWERKEN VAN
Ie DENNENDUNSEL (VOORJAAR 1951)
[242: 73 (492) 1
door
W.Oosting.
Vele boseigenaren en bosbeheerders houden zich bezig met de vraag:
"Hoe krijg ik een beter renderend productiebos 1"
In kringen van Professor Koals en de zijnen is men van mening. dat
er uitkomst is te vinden door productieverhoging zonder kostenverhoging.
Dit te bereiken door verbetering van gereedschappen en werkmethoden.
M.i. is heel wat te bereiken in de door Prof. Kools gedachte richting.
Ook het opwerken van dunsel tot kleine sorteringen kan economisch
verlichting brengen. Ik ben reeds enige jaren in de gelegenheid gesteld
om het dunsel, afkomstig van jonge grovedennen, op te werken tot kleine
sorteringen. De resultaten waren economisch zeer gunstig. Om tot het

opwerken van dunsel te geraken werd eerst gezorgd voor afzetmogelijkheid voor diverse kleine sorteringen. Deze afzetmogelijkheid is in ieder
geval een vereiste. wil men niet met gemaakte sorteringen blijven zitten.
Als voorbeeld noem ik vak 2d. Weerdingerveld. in de boswachterij
"Emmen". Het betreft hier een Ie dennendunsel van 25-jarige groveden.
Volgens de beoordeling van derden was dit ongesorteerde dunsel als
brandhout te schatten op IS à 16 gulden per m'.
Na sortering en opmeting was het resultaat:
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Netto opbrengst 11650.De gemiddelde koopprijs wordt nu f 18.- per m'.
Vervolgens werd het dunsel verzaagd tot kleine sorteringen. waarna
de koopwaarde werd berekend:
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Het verwerken van dit dunsel werd in accoord tegen een
basisloon van f 38,60 per week uitgevoerd, dat met 20 %
mocht worden overschreden en vorderde een bedrag van:
Mijnhoutknuppelhout, incl. schillen f 91 ..40
Klaverruiterstokken,
40,68
Dakruiterstokken,
..
.. 27,52
Landaanwinningspalen
44,56
Boompalen
.. 21,54
Piketten
.. 28,84
Turfstrooisellathout
.. 129,50
Hout voor papierrollen
5,16
Opladen van de sorteringen (dagloon).. 25,72

40 % sociale lasten

f 414,92
.. 165,97

f

580,89

Netto opbrengst
f 2275,40
De gemiddelde verkoopprijs, gerekend naar een hoeveelheid hout van
90,219 m S wordt nu f 25,00 per mS.
Het opwerken heeft in dit geval dus een voordeel opgeleverd van
f 2275,- - f 1650,- is f 625,- of rond f 6,- per mS.
Het mijnhout wordt via een houthandelaar aan de mijnen ,geleverd,
vandaar de prijs van f 46,-, waarop de provisie in mindering is gebracht.
Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt, dat de opbrengsten van een
.
bosbezit niet onbelangrijk kunnen worden verhoogd.
Wanneer echter wordt getracht, hetzij door verhoging van de mijnhoutprijzen of door productieverhoging zonder kostenverhoging, een'
beter renderend bosbezit te krijgen, moet toch ook het maken van sorteringen worden overwogen. Op het ogenblik is de tijd nog gunstig voor
afzet van allerlei kleine sorteringen aan Waterschappen en Landbouwverenigingen.
Nauwer contact tussen de bosbezitters en deze organen kan ook leiden
tot beter begrip van elkaars moeilijkheden.

