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RICHTLIJNEN VOOR HET SAMENSTELLEN VAN
EEN BEDRIJFSREGELING VOOR
HET PARTICULIERE BOSCHBEZIT.*)
(Rapport Commissie Tutein Nolthenius.)

INLEIDING.

Waarom een bedrijfsplan?
"In ieder bedrijf moet worden gerekend, hieraan ontkomt
"aak het boschbedrijf nie!.. .... Eigenlijk zou meer aandacht
"moeten worden gegeven aan het feit dat men veelal nog
"heelemáal niet met renten rekent, ja feitelijk heel erna al niet·
rekent." Aan deze uitspraak van Prof. Or Be ek man op
den vijfden Wetenschappelijken tursus .te Assen heeft de
N,ederlandsche boschbouwer tot op heden te weinig aandacht
geschonken.
.
De meeste boschbezitters in ons land weten bij verre niet
hoeveel ma hout zij bezitten en geven er zich geen rekenschap
van hoe zij hun boschbezit op de meest ju~ste wijze kunnen,
' .
beheeren.
Veelal vindt dit zijn oorzaak in hev feit, dat zij min of
meer fortuin bezaten en slechts het surplus van hun bezit in
bosch belegden, waarbij de directe inkomsten uit dit bezit·
hun weinig bela!'g inboezemden.
Hierbij komt nog, dat dikwijls een ge.deelte van het boschbezit meer als parkbosch wordt geëxploiteerd, terwijl het
overige deel meestentijds aan de belangen van de jacht
wordt dienstig gemaakt.
Die bosch eigenaren echter, welke grootere oppervlakten
bosch bezitten, b.v. 50 ha en meer, zoodat feitelijk van een
productiebosch sprake is, kunnen een dergelijk bezit zonder
een eenvoudig bedrijfsplan niet economisch beheeren.
Een beheerder toch van een bedrijfsbosch, die dat bosch
zonder een bedrijfsplan moet beheeren, is het best te vergelijken met den kapitein van een schip, die zonder kompas
en de noodige kaarten wordt uitgezonden, of met een bankier,
die een zeker vermogen beheert zonder zich nauwkeurîg
rekenschap te hebben gegeven uit welke rentedragende bestanddeelen het door hem te beheeren vermogen is samengesteld.
.
Terwijl het laatste in de, tegenwoordige omstandigheden
vrijwel ondenkbaar is, zoo zijn de boschbezitters in ons land
*) Dit rapport komt in behandeling op de Algemeene Vergadering van

JO October a.s. (Punt 8) Red.
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te tellen. die hunne bosschen op grond van een bedrijfsplan
exploiteeren.

,

Een bedrijfsplan heeft het groote voordeel. dat men op
geregelde tijden zich nauwkeurig op de hoogte stelt van de
hoeveelheid hout die aanwezig zijn en kunnen worden
geoogst. zonder het houtkapitaal in gevaar te brengen.
Voorts biedt een bedrijfsplan het voordeel. dat men zich
rekenschap geeft op welke wijze het boschbezit is samengesteld. op welke, wijze de onderscheiden opstanden zich
ontwikkelen en welke maatregelen dienen te worden getroffen om dezelve te verbeteren.
In 1928 werd de zoogenaamde Natuurschoonwet il) hèt
leven geroepen. waardoor het mogelij,k wordt. dat die landeigenaren. wier bezit onder deze wet is gesteld. belangrijke
voordeden kunnen genieten inzake vermogens-, inkomsten-

en personeele belasting.
.
.
Wil men echter op de juiste wijze van 'de bij deze wet
te genieten voordeelen poofiteeren. dan is het veelal gewenscht zijn landgoed te doen inventariseeren en de wàarde
te doen taxeeren van de perceelen. w:elke ort.c1er de Natuurschoonwet vallen.
,
Beschikt men over een bedrijfsplan zoo kan men alle ver-:
langde gegevens oogenblikkelijk verstrekken zonder hiervoor eerst de bovenbedoelde schattingen te doen verrichten.
Ook biedt een bedrijfsplan groot gemak bij het verstrekken
van gegevens voor de vermogensbelasting.

Waar de N ederlandsche Boschbo)1wvereeniging zich tot
taak stelt in den ruimsten zin des woords de belangen van
den N ededandschen Boschbouw te behartigen. zoo ligt het
voor de hand. dat er destijds uit haar midden stemmen zijn
opgegaan tot het geven van eenvoudige richtlijnen voor de
samenstelling van een bedrijfsplan.
Hiertoe werd in de najaarsvergadering 1941 een Commissie benoemd bestaande uit de navolgende leden:
W. Bra n t s ma:
P. J. Drost:
Ir A. F. K u h n :
Ir H. S. deK 0 n ing. Secretaris. en
P. M. Tutein Nolthenius. Voorzitter.
Op 30 October 1941 werd genoemde -Commissie geinstalleerd door Prof. A. teW e c hel. Voorzitter der Nederlandsche Boschbouwvereeniging. die de Commissie verzocht .
. richtlijnen te willen geven voor een boschbedrijfsregeling ten
behoeve van het particuliere boschbezit. terwijl ons werd
verzocht de indiening zooveel mogelijk te willen bespoedigen.
Nauwelijks aan het werk getogen. ontsliep op 12 November 1941 Ir K uh n. waarmede een bekwaam boschbouwer
van ons is heengegaan. die bij uitstek op de hoogte was
van het particuliere boschbedrijf in Nederland.

,
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. In zijn plaats werd Dr G. Hou t zag ers benoemd.
terwijl Prof. A. teW e c hel tot ons groot genoegen
vrijwel alle besprekingen heeft bijgewoond.
Ten einde de stof overzichtelijk te doen zijn hebben wij
gemeend deze in vijf hoofdstukken' te moeten behandelen.
Hoofdstuk I . Bedrijfskaart en Perceelstaat
J
..
II Opstandslegger en Jaarboek
..
III Leeftijdsklassen. groeiklasseil en voorraadsbepaling
IV Bepaling van den aanwas en van de kap-

, ..

,

massa;

kap- en dunningsplan
V Bedrijfboekhouding.
Wat hooEdstuk III betreft. stuitte de Commissie op de
moeilijkheid. dat hier te lande geen opbrengsttafels bestaan.
welke tafels bij de bedrijfsregeling een onmisbaar hulpmiddel
zijn.

In het bijzonder geldt zulks voor den groveden. aangezien
verreweg de grootste oppervlakte onzer bosschen met deze
houtsoort is bezet.
Wel zijn in den loop der jaren in de praktijk een groot '
aantal cijfers voor den groveden verzameld. Ons medelid
Dr Hou t zag ers heeft zich de moeite getroost met deze
gegevens voor dit doel een groeiklassentafel in '1 groeiklassen of boniteiten samen te stellen.
Gelet op de omstandigheid. dat in de particuliere bosschen
de grootste hoeveé1heid grovedennenhout als mijnhout w.ordt
verhandeld. kwam het ons van b~lang voOr een opbrengsttafel samen te stellen. die betrekking heeft op het dikhoutvolume, alzoo den inhoud van de stammen zonder schors en
. in. verband m.et de hier te lande gebruikelijke wijze van sorteering voor mijnhout. gerekend tot en met 5 cm doorsnede.
'. Ofschoon wij ons volkomen bewust zijn. dat de ontworpen opbrengsttafel niet in alle omstandigheden kan worden
gebruikt. zoo geeft zij. mits met kennis van zaken voor ~
plaatselijke afwijkingen de noodige reductie-factoren worden
toegepast. goede richtlijnen teneinde de houtmassa bij benadering te bepalen. Voor het maken van bedrijfsplannen is
zij -in ieder geval zeer bruikbaar, aangezien men er voor:- dit

doel desnoods mede kan volstaan de houtmassa bij benadering
te weten.
Waar onlangs in de couranten berichten verschenen dat

I

,

binnenkort van hoogerhand zal worden verlangd. dat alle
boschbezitters die meer dan 10 ha bosch bezitten. een bedrijfsplan dienen op te stellen. waarin gegevens voorkomen
omtrent de hoeveelheid hout welke jaarlijks kan worden
gehakt. de oppei;vlakten die weer worden aangeplant enz .•
,zoo is het te meer van belang dat de Nederlandsche Boschbouwers over richtlijnen beschikken. welke hen bij het samenstellen van een bedrijfsplan van dienst kunnen zijn.

.'

(
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"Het is thans derhalve meer dan ooit noodzakelijk. dat
iedere Nederlandsche boschbouwer zich rekenschap geeft
van zijn boschbedrijf door het maken van een bedrijfsplan.
Mocht hem zelve hiertoe de kennis of de tijd ontbreken.
zoo wende hij zich tot hiertoe bevoegder. .
. Tenslotte nog de volgende opmerking. Wij hebben er bij

\

het samenstellen van het rapport, overeenkomstig de ons

verstrekte opdracht. steeds naar gestreefd dit zoo eenvoudig
mogelijk te houden. Misschien zijn wij in de oogen van
"menig vakm<ln wel eens wat t€\ eenvoudig en te weinig wetenschappelijk geweest. met te veel voorbijgaan aan de vele.
vaak zeer ingeWikkelde problemen. die zich juist op dit gebied overal voordoen. Wij hebben echter gemeend op deze
wijze het best aan het gestelde doel te beantwoorden. De
. particuliere boschbouw in ons land is overwegend kleinbezit. dat in de eerste plaats vraagt naar een eenvoudigen .

. ook voor kleine bezittingen gemakkelijk doorvoerbaren opzet.
Slechts op deze wijze zal het mogelijk zijn het bedrijfsplan
voor het particuliere bosch in· ons land tot gemeen gQed te

maken en tot een vanzelfsprekend onderdeel van het boschbeheer. Zulks was tot op heden niet het geval. Voor het hier
en daar voorkomende grootere boschbezit. alsmede voor hen.
die meer gedetailleerde plannen wenschen. staat op dit gebied voldoende literatuur ter beschikking om verschillende
onderdeel en naar omstandigheden verder uit te werken .

•

•

,
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HOOFDSTUK I.

Bedrijfskaart en Perceelstaat,
, De grondslag van ieder goed beheerd boschb.drijf, hetzij
groot of klein wordt gevormd door de zoogenaamde bedrijfskaart.
-,
Zij vertegenwoordigt voor den boschbezitter evenveel

waarde, als goede bevolkingsregisters voor den burgerlijken
stand. Bij één enkelen oogopslag geeft zij een overzicht van"
de verschillende houtopstanden, enz., welke het bedrijf omvat.
Als uitgangspunt voor de vervaardiging van de bedrijfskaarten zullen in de meeste gevallenl moeten dienen cle kadastrale gegevens (kadastrale plans en kadastrale grootten).
In de kadastrale kaarten worden de verschillende boschafdeelingen en andere cultuurtoestanden - voorzoover "hun
grenzen afwijken van de kadastrale grenzen - ingemeten.

, De oppervlakten moeten overeenstemmen met de kadastrale
grootten.
Aangezien de kaart voor een tijdvak van !O jaren moet dienen, verdient het aanbeveling van het desbetreffend plan
een drietal kaarten te vervaardigen, ru;].:
a. een ka das tra lek a art (kadastrale aftrek. fotocopie) ,
b. een meetkaart (ongekleurd), waarop ieder jaar de
veranderingen worden bijgewerkt, welke het bedrijf ondergaat, en
' " 1
c. eèn bed r ij f ska art (eventueel gekleurd), welke' gedurende de periode waarvoor zij dient geen veranderingen
behoort te ondergaan.
Een voorbeeld volgens hetwelk de verschillende c'!1tuurtoestanden kunnen worden aangegeven volgt hieronder.

.

ONTWERP VOOR EEN INDEELING VAN BEDRIJFSKAARTEN•.

.

Hoofdindee\ing (kleuren)
De volgende cu1tuurtoest~nden kunnen in kleur worden \
aangegeven met:
sepia (donker) of gewreven
naaldhout
O.I. inkt.
bosch groen (donker blauwloofhout
groen).
grasgroen.
hakhout, griend
woeste grond, w.o. moeras .: licht karmijnrood.
lichtgele oker.
duinen en stuifzand
bouw~ én grilsland, w.o.
boomgaard: licht kanariegeel.
moestuin, kweekerij. siertuip.: paars.

.
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wegen, erf.

gebr. sienna in vers.chillende
kleursterkten.
blauw.
)
zinnoberrood.

water .gebouwen
HOOFDINDEELING (letters).

De navolgende cultuur toestanden kunnen door letters worden aangegeven met:
. naaldho'1t
loofhout
gemengd hout
hakhout
grien,d
woeste grond

nld.
I[h.
gem.
hh.
gri.
w.
duo

duinen
stuifzand

stz.
me.

moeras

bouwland
grasland
boomgaard

bwl.
(

~uin

water
kweekerij

: grl.

bg.
tu.
wa.
kw.

NEVENlNDEELING (letters).

De volgende houtsoorten kunnen nader wórden aangegeven· met:
groveden
fijnspar
zilverden
lariks'
douglas
eik
beuk
berk
. eseh
esehdoorn
populier
tamme kastanje
iep
linde
acacia
.,
vulhout

,

d.

foostenr.

den od. ;
_
eorsic. den cd.)
sp. (sitkaspar sit.)
z. (grandis gz.)
I. (eur. lariks el. ; jap. lariks jl.)
dou.
e. (wintereik we. ; zomereik ze. ;
.
am. eik ae.)
b. (haagbeuk hb.)
beo
es.
esd.
po.
ka.
.,
ip.

U.
ac.
uh.
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De hoofdindeeling van de kaarten kan op deze wijze in
kleuren, öf met letters worden aangeduid, dit laatste vooral
mêt het oog op de vervaardiging van meerdere afdrukken
van één kaart. Met een nadere aanduiding door letters kan
men aan deze hoofdindeeling de gewenschte uitbreidjng geven.
Gewoonlijk worden de letters onderstreept in de linkerbovenhoek van de desbetreffende afdeelingen gezet. Naar
wensch kunnen deze aanduidingen van de boschsamenstelling
worden aangevuld tot een eenvoudige. zoogenaamde OP8
.. standsformule waarbij men bijvoorbeeld het jaar van aanleg
achter de aanduiding van de houtsoort en de oppervlakte
van' de afdeeling onder de onderstreping zet. d, e 1912
,

,

~11

beteekent derhalve, groveden en eik van 1912, staande in
een afdeeling, die 3.14 ha groot is.
De Commissie is zich bewust, dat de hierboven geschetste
indeeling van de bedrijfskaarten ook op andere wijze zou
kunnen worden aangegeven, bijvoorbeeld door de boomsoorten
en leeftijdsklassen met verschille'nde kleuren en tinten aan te
geven. Daar wij echter van het standpunt uitgaan, dat' de
bedrijfsregeling eenvoudig dient te zijn en het vervaardigen
van meerdere gekleurde kaarten groote kosten met zich brengt,
vermeent' de Commissie ,althans voor de particuliere boschbezitters aan het bovengenoemde schema de voorkeur te
moeten geven.
'
, .
Aan het hoofd van iedere kaart behoort de naam van het
obj~ct, waarop de kaart betrekking heeft, te worden vermeld,
benevens d'ltum en jaar van opname. Voorts behoort op
. iedere kaart een N-pijl voor te komen, een verklaring der
kleuren en teekens, alsmede de schaal waarop zij is geteekend.
Voor kleinere bezittingen verdient hetáanbeveling de
kaarten op schaal I" 2000 te vervaardigen, bij uitgestrekte
landgoederen' (grooter dan 200 ha). doet men voor de overzichtelijkheid beter de. kaarten op schaal I, 5000 te teekenen.
Vervaardigt men de kaarten op bovengenoemde ·schaal zoo
wordt de kaart niet te groot en blijft er een b,ehoorlijke
ruimte voo" het aangeven van bijzonderheden .

•

I

,.

V a~ en afdeeling.

reder boschcomplex behoort in de eerste plaats te worden
ingedeeld in vakken, eenheden, die zooveel mogelijk dezelfde
behooren te biijven. Bij voorkeur gebruikt men als grens
hiertoe geschikte wegen.
De va k ken worden, zoo noodig, op hun beurt onderverdeeld iri af d e'e li n g e n . .
•
De grootte van de vakken' varieert voor elk geval: voor
groote bedrijven zal men grootere vakken kiezen, evenals

,
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LANDGOED,

..r "
VOORBEELD
PER
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.
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Jaar en datum van opname .-............. ,..... .

'

,
grootte

omschrijving

,

'

oppervlaktJ

'

..,
d
0

'0

>

0
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voor bedrijv,erl~etweinig várieerende' bebossching. Men kan
aJs. uitersten alleen aangeven 4~25 ha en gemiddeld 10 à
, IS -ha. De grootten' van de vakken in een bepaald bedrijf
moeten onderling echter niet te veel uiteenloop en. Zij dienen
regelmatig te zijn gevormd. dat wil zeggen niet abnormaal
langgerekt op gekromd. Zoo mogelijk komen vier vakken in
één hoekpunt bijeen. zoodat men goed aánsiuitende vak.-'
grenzen 'krijgt.
Een afdeeling omsluit een opstand of andere begroeiïng.
die t~n aanzien van de behandeling homogeen is. De indeeling der afdeelingen is bijgevolg niet blijvend. maar wisselt
naar gelang de omstandigheden. Zoo mogelijk worden geen
afdeelingen kleiner dan Yz ha gevormd. Dergelijke kleine opstanden neme men bij voorkeur op in de begrenzende afdeeling. terwijl men ze eventueel op de kaart aan kan duiden
met een stip'pellijn.
De nummering is als volgt: de vakken worde)! genummerd met de gewone' arabische cijfers. de afdeelingen met
latijnsehe letters. De nummering dient steeds te geschieden
van Oost naar West en van Zuid naar Noord. Deze begint
dus in de Z.O.-hoek. loopt van O. naar W. en begint vervolgens.een afdeeling Noordelijker weer in het Oosten. Hetzelfde geldt voor de onderverdeeling der vakken in afdeelingen. Op het terrein worden slechts de vakken met dUidelijke
nummers aangegeven. Een practische methode om de vakken
aan te geven is het gebruik van gewapend betonnen paaltjes
van welke nien slechts één exemplaar plaatst in den Z.W.hoek van ieder vak. op de wijze als in fig. I is 'aangedUid.

,~g

.-"
0..,

>o ~
d

~

•

,

"

449

,

CEEL STAAT'

.'

.

.. "

..

.

lin hecta'ren

.

" '"e ..."
i]~'
"
'~.~] ..."

Dlkhout-

•

:2' ."

~

d

~.S

-.,5

~ ~ 0

,

-.

~"

"

~

"

d

•
"'"~

:::;0

."

-""

I...................... ................... . / . 12
J .•. . • ................................: . . . . . . . . . . . . . . .

~

e'"

lil

9
12 2400 ,,,
100
209
....................
1
_... _..... ,
11
.......... -- ....
135 17 1000 'iiió 30i
10
I
135
Ïi"25iï 'io ........
19 ..
10
.......... 11
.............. -..............
35

,

,~

5

-

-

11
2.50...............

.....

bovenaanzicht

Op de paaltjes worden mede de 'àangrenzende vakken aangegeven, ,zoodat
men zich g'emakelijker kan oriënteeren.
Het verdient aanbeveling bij het vervaardige:n der paaltje~ de nummers in het
. beton te ,doen' drukken en ze" daarna met
z",arte 'verf te bestrijken ojJdat de nummérs in den loop der jaren zichtbaar
blijven:
De aanduiding der vakken op het terrein biedt vooral' in ietwat grootere bosschen voordeel, wanneer het .hout. afkomstig uit dunningen. wordt verkócht. De
koopers kunnen dan het gekochte gemàkc
kelijk vinden.

~

•
~.~
~'~.
Fig. 1.
plattegrond

V oorbeeJd plaatsing
en nummering \Ian de
betonncnpaaltjes.

De grootten van vakken en afdeelingen
worden vervolgens zbo nauwkeurig mogelijk op de kaart bepaald. De dan verkregen oppervlakten
stemmen in den regel niet overeen met de kadastrale gegevens. Deze fouten, ontstaan o.a. door het krimpen of rekken
van het papier. vereffent men in verhouding met de desbetreffende oppervlakten van de' vakken of afdeelingen.
zoodat het totaal de juiste kadastrale grootte weergeeft.
In grootere boschbedrijven zal \Iet noodzakélijk zijn het
geheele bezit in enkele afzonderlijke beheerseenheden te verdeelen. (b.v. boschwachterijen). waarbij liefst plaatselijke
namen -worden gebruikt.
'. .,
Wat de wegen betreft. zoo rekent men alle wegen; die een

,
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breedte van 6 meter of meer hebben n iet tot de beboschte
oppervlakte, De singels - eveneens voorzoover deze' ~en
breedte hebben van 6 m pf minder - worden gerekend tot
de oppervlakte der afdeelingen, welke zij begrenzen, Op de
kaarten 'Worden zij niet afzonderlijk aangegeven~ Singels
breeder dan 6 m worqen beschouwd als Iqofhoutaf~eeling
en' krijgen derhalve een afzonderlijke letter,
,
Door aldus de verschillende gronden naar hun oppervlakten
en bestemming in te' deelen, verkrijgt men een nauwkeurig
,
,
overzicht van het geheeIe bedrijf,
Wanneer op de meetkaart jaarlijks de verschillende ver, anderingen, welke zich in het bedrijf voordoen (door veIling, aanplanting, enz.) worden aangegeven, zoo brengt het
betrekkelijk slechts weinig onkosten met zich om eens in de
tien jaren het 'bedrijfsplan te herzien en een nieuwe bedrijfs-

/

kaart ~e vervaardigen.

PERCEELSTAAT.

Wanneer de bedrijfskaartop b~venstaande wijze is vervaardigd, kan men overgaan tot het opstellen van eell
Per c e els t a a t, waarin vak- en afdeelingsgewijs, behalve
een korte omschrijving van de opstanden en hun grootten,
onderverdeeld over de verschillende bedrijfsv6rmen,' bovendien de voornaamste houtmeetkundige cijfers }Vorden opge-

nomen, als leeftijd, groeiklasse, hoogte, diamete" en inhoud.
Deze statistis,che gegevens hebben ook praktische waàrde.
De oppervlakte van de afdeelingen wordt in de boschbedrijven in aren afgerond opgegeven, en geboekt in de
betreffende kolom van den cultuurtoestand, zoodat men bij
optelling van deze cijfers beschikt over de verdeeling van
de oppervlakte over de verschillende cultuurtoestanden. Teneinde een inzicht te verkrijgen van ,de verdeeling van de
oppervlakte en de dikhoutmassa over de verschillende groeien leeftijdsklassen dient men de: cijfers gescheiden op te tellen;
zoodat een zoogenaamde ree a pit u 1 a tie

5 t

/

a a t wordt

,verkregen. Een voorbeeld van een dergelijken recapitulatiestaat vindt men op blz. 463 in Hoofdstuk 111.
Ter verdUidelijking diene nog het volgende: gemengde
opstanden kunnen worden ingedeeld naar de hoofdhoutsoort
. indien deze overwegend aanwezig is, óf men verdeelt de
afdeeHng over de verschillen,de hputsoorten naar de procentueele oppervlakte die deze innemen. Kaalgeslagen terreinen
\Vorden onder woesten grond gerekend, indien niet bekend
is met welke houtsoort zpl worden beboscht.
De Perceelstaat kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd; van den meest bruikbaren vorm is hier een voorbeeld toegevoegd,
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, HOOFDSTUK

Opstandslegger en Jaarboek.
.

Opstandslegger.

Van het bedrijf wordt bij de opname. meestal samengaand
met de voorraadsbepaling. een 0 p sta n d,s leg g e r vervaardigd. Deze legger begint met een beschrijving van het
betreffende bosch \ ingedeeld naar vakken ,en afdeelingen)
ten tijde van de eerste opname. In deze beschrijving wordt
in beknopten vorm de geschiedenis van het bezit vermeld
(naqm van den vorigen eigenaar" jaar van aankoop. aan. .

koopsom. mèdedeelingen inzake den toestand van den opstand bij den aankoop. enz.). Verder bevat deze beschrijving zoo mogelijk gegevens betreffende de geologische formatie en den oorspronkelijken bodemtoestand. Daarna volgt
het jaar en ,de· wijze van aanleg (bewerking van den bodem.
zaaien of planten. keuze van de houtsoorten. e.d.) alsmede
-

voor zoover de gegevens nauwkeurig zijn na te gaan -

alle bijzonderheden (Ziekten en beschadigingen enz.) welke
zich v'anäf den aanleg tot het jaar van eerste beschrijving
hebben ~oorgedaan, , ,
'.
V"rvolgens worden voor de bestaande opstanden de bij
de eerste opname verzamelde gegevens als meetcijfers. houtvoorraad. leeftijd. groeiklassé en leeftijdsklasse. vermeld.
N a deze beschrijving van den toestand bij de êerste opname volgen in dezen legger beknopte periodieke aanteeke'ander~ .
verplegingsmaatregelen. vellingen; beschadigingen. herbebossching enz .• zoo veel mogelijk met opgave van kosten en
opbrengsten alsmede de betreffende hoeveelheden.
Bij de lO-jarige herzieningen of revisies wordt een nieuwe
beschrijving toegevoegd. welke vanzelfsprekend in dit .geval
kan worden bepe~kt ,tot de· voornaamste gegevens en de
meetcijfers.
Hoofddoel van den in te richten opstandslegger moet zijn.
door het noteeren en bijhouden vall áariteekeningen. een vol!
ledig inzicht in de' geschiedenis van het bosch te verkrijgen.
Juist door het vastleggen van deze gegevens groeit vaak de
'belangstelling voor het bosch en voor het werk iIi:he( bosch.
Hiervoor 'kan een: kaartsysteem wor,den ingericht: of y:el ,
, kunnen losse bladen in een dossier 'of map word!!n opgeborgen. Uit den aard der zaak kunnen voor dit 'doel oók
'
boeken worden gebruikt.,'

ningen 'inzake grondbewerking, aanleg, "dunniIig";of

. ."

Voorbeeld~
1

<

"

.

~

.
.'

, Vak 7 äfd. c. grootte 3.'17 ha. -,'
Besèhrijvirig: het terrein werd in 1900 aangêköcht van Th.
Klaassen te Boschwijk voor
f 75.- pei 'l1a'. Het
"
,

I

.!

"
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,

.
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perceel bestond uith~qg~ heide met lichte bankvorming:' lÁ r9Dr"wèid"het met '6 ossen geploegd
ter diepte van 4.0, cm, en in 19.02 beplant met 1 jr,
groveden op afstand van 7.0 X 7.0 cm. waarbij
10.0 .kg, aD). eikels werden doprgezaaid. In 19.03
werd ingeboet !Det per .ha 1..000 ~t: ~2 jo' grove den.
In 19.09 trad matige schotaantasting op en werd de
am, eik ernstig beschadigd d90r konijnen; in .1917 :
eerste d,!nni,;,g. tevens takbe'!lesting' toegepast; op,-

",;,'
",."
,', .

brengst en kosten' niet meer na te gaan.
~ .. ,
",
._',
~.:' . ~.
~. '. . ' .
"
Legger.. 1922: Ie opname 2\. jaar. 52 m3/ha. grkl. 3 .. 1k1.)Il.
.

,
'.,

1925: derde dunning; opbreng~t 15.0.0 boonenstqk, • ken à f .0 ..03 =, f 45.-. benèvens f 25.- voor iwaar. der 'hout; totaal f 8D,-.'Uitgàven f 65.~.
'
1926. Excursie Ned" Boschbouwve~eeniging, '
.. yak 8 afd. g. ,grootte 1..05 ha,

1910 we;d dit' e;k~nb~sch aang~k~cht van
Willems te G. voor f 7.0.0.-, per ha:' De eiken
wa~en volgens mededeelingen toen 5.0 j. oud en
'..
, wareri, verkregen uit hèesterbeplanting. In 1911
, werd .het doode hout' opgeruimd. en werden .. de
boomen opgésnoeid.
'

Beschrijvin; :,' in

"'

,

J.

L~gge;, 1922: ie'opname· ..... 62 ja~r. 15.0 ma/ha. Ik!. 0,
,

'~.

"

", 1928 familie-eik in open ruimte in N. hoek geplaatst,
tevens uitzicht vrijgekapt.' Uitgaven door opbr\mgst
,',
',' "
,
gedekt , '
'
19,3.0. ~n'z,"
.',' "
'
,

"

Jaarboek.

, Voor groote bezittingen kan, nog ee~ afzondérlijk J a a rboe k worden bijgehouden. Ook het Jaarboek kan aanvangen met een algemeene beschrijving en doelstelling van het
bedrijf ten tijde van de opname. tevens met de richtlijnen
voor de komende bedrijfsperiode. Hierin worden de grondleggende gedachten weergegeven en gemotiveerd.
Dit algemeene gedeelte wordt echter dikwijls behandeld
bij het begin van het bedrijfsplan. ,
Op deze algemeene beschrijving volgen de bijzondere, gebeurtenissen en feiten. die zich in den loop van de bedrijfsperiode voordoen. zooals droogteperioden, ziekten en beschadigingen. motiveering van gewijzigden aanleg. enz ..
welke bij het afsluiten van' de bedrijfsperiode in het algemeéne, overzicht bij de geschiedenis worden opgenomen.
Wanneer het Jaarboek regelmatig wordt bijgehouden. ver-

"
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.
krijgen .de verzamelde gegevens waarde. niet alleen voor het.

eigen bedcijken'. den huidigen,beheerder, doch' ,'ook, voor
anderen en mogelijke opvolgers:
.'

~
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Werkboekje.'
:

',,- •

•

!I ..

"

..

., .'
'

, •

'. :.

.

'yoor hef veqame1.en, van de- gegevens VaIr den opstandslegger kan men den bÇlschwachter éen aqnteekenboekje, het
W ,e.r k b, 0 e kj e, ter hand stellen, waarin deze ~l1e bijzon" ,
derhedeI) ,Vak" en i,fdeelingsgewijs noteert.
, Met deZe aanteekeningeri wordt de Opstanpslegger bijgewerkt, De inrichting van dit boekje en de wijze van aanteekenen behooren ,eel\voudig te zijn.
,;'
'
,

,

.

","

'I

,'.

,
"
.L

,

.

. l·

1"

••••

•

.,

"".!54
HOOFDSTUK III.

Leeftijdsklal\Sen', groeik1assen en voorraadsbepaling •.
Houtvoorraad is een deel van het. vermogen: evenals bij
elk ander. vermogen is het van belang de grootte van het
houtvoorraadkapitaal en de veranderingen die het tengevolge
.·van de geno~en "maatregelen. of andere inyloeclen (insecten.
ziekten. stormschade, enz.) ondergaat, te kennen. Het instandhouden vaneen aan het bedrijfsdoel beantwoordend
vermogen behoort tot de belangrijkste op'gave van de bedrijfsregeling.
.,
...
Te dien einde wordt periodiek, meestal over een tijdsruimte van 10 jaar (b e d r ij f spe rio d e) de houtvoorraad
bepaald, en men gaat na welke maatregelen hieruit voor de
toekomst voortvloeien. De houtvoorraad is een basis voor

de in de eerstkomende periode te verrichten vellingen en
lichijngen.
Vooral voor de particuliere boschbedrijven dient de be- \
drijfsregeling , dus ook de voorraadsbepaling zeer eenvoudig
te zijn.
De opstanden worden voor deze bepaling zooveel mogelijk
ingedeeld in gelijksoprtige groepen. Deze indeeling geschiedt
in de eerste plaats naar houtsoort en verder naar leeftijdsen groeiklassen.
De leeftijdsklassen worden verdeeld in :
LceftijdsldasSCD.
Klasse

. I,
II
III
IV
V
VI
VII
VIII.

Naaldhout
Leeftijd (jaar)

Klasse

0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-'--60
61-80
81 en ouder

Loofhout
Leeftijd (jaar)

A:

0- 20

B
C

21- 40
41- 60
61- 80

0
E

I'

81-100
lOl en ouder

Men kan zoowel voor naald- als voor loofhout besluiten
alle opstanden die ouder zijn dan den aangenomen omloop
niet verder in leeftijdsklassen te verdeel en, maar gezamenlijk
onder te brengen in een laatste (oudste) leeftijdsklasse.
Groeildassen.

De opstanden worden voor iedere houtsoort gerangschikt
in 9 roe i k I a s sen . met .overeenkomstige productiviteit.

Hier te lande beschikken. wij helaas niet over genoeg mate-
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ria al om de voor dit 'doel noodzakelijke,' b e h oor I ij k
gefundeerde opbrengsttafels, ingedeeld naar meer of minder
goeden groei (.boniteiten), samen te stellen. Ook van onze.
hoofdhoutsoort, den groveden, ontbreken de gegevens.
De buitenlandsche opbrengsttafels, die dikwijls bij gebrek
aan beter voor dit .doel worden gebruikt, zijn voor ons land
niet voldoendé bruikbaar. Zij vertoonen voor verschil1e~?e
groeigebieden nog belangrijke verschillen. Voor het loofhout
hebben bij de hier te lande bestaande toestanden, waar dit
betrekkelijk zelden in gesloten opstanden van eenige uitgebreidheid voorkomt en bovendien hiervan het parkbosch een.
belangrijk aandeel 'vormt, dergeiijke opbrengsttafels ook
weinig waarde:.
..
~
Bij naaldhout en. vooral bij onie hoofdhoutsoort, den groveden, is de toestand echter geheel anders. Hier is het bezit
van bruikbare opbrengsttafels een zeer belangrijk en eigenlijk onmisbaar hulpmiddel bij de bedrijfsregeling, in hèt bijzonder voor de: rangschikking van de: voorraden en voor de
berekening van den aanwas. Bij de na tienjarige bedrijfsperioden toe te passen herziening geèft een indeeling in
uniforme- groeiklassen e~n veel beter inzicht in het geheeIe
bedrijf, ook wat betreft den graad van het nuttig effect der
genomen boschbouwkundige maatregelen, waarbij immers
het streven steeds blijft gericht óp yerschuiving naar een
hoogere gro~iklasse. Wij beschikken echter, zooals reeds
gezegd, hier te lande nog niet over voldoende statistische'
gegevens. Dit neemt niet weg, dat uit alle tot nu toe in de
praktijk verzamelde. cijfers voor den groveden reeds thans
een algemeen schema kan. worden opgesteld, ,dat voor ons
land in gr60tè trekken juist is: '"
'.
..•..
, Door.onsmedelid Dr G. Hou t za ge r s is vqor' dit ,doel
een groei,klassentabel . ontworpen in 4 groeiklassen of boniteiten te w~ten :
_.
;. ,
1. de zeer goede bosschen;
2. de goede bosschen;
3. de matige bosschen; .
.
4. de slechte bosschen.. "
In deze tabel, ,die .hieronder is afgedrukt, en welke ook
door de andere commissieleden aan hun praktijkcijfers is
getoetst, zijn de hoogten op halve meters nauwkeurig aan~
gegeven, he'tgeen voor dit doel voldoende kan worden geàcht.
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,:, ,Opb~engsttafe\.,van d,en,groveden voor ·Ned~rland •
. ,
Groeiklasse I ; ~"
hoofdopstand
~~
1--..,,-.--1'2 ~M-"h Iho.ogte
mï a
m
Clg.o.o.:.
,0 ....

g

."

80

25 j.
30

j.

100

11

j.

60

j.

65

j:

•

§..[~

I·

.'

155

20,

13.

285

ïi i!;' ,"11

305

22'j,
,

15'"

r

85

11 ......10.

13512·1~

12 '"ïsö'''
.. ·12· ...... L ..

'iJ'" •. JO I'
· .. · · ........

17160

230

18

215

19

")3'"

.... "·13'"

I.

'I

170
180

,',

6

.. I., ..

... 11 .... 120

175ï:jiï;'··12."
215

50

lÛ5

)8',,"13 .. , .. ·.195·ïci ..

265

.....................

., •

130

15'12"12

210

10

. "11·

55

'" ; .

':12 ..

":js'ï:" . 2ïs,·.r:.17"·; '13.
50 j.

l'

70'
8t /,
. 60
10
'._, ........, ., 12 .......................... ·[i"· ..

115· 12

150
185

3'hal·b009.t~

",',

.... , ............
35 j.
10 j.

Groeikiassell .; ....:. -: Groeiklasse I1Ij '...... ~Gro~ikiasse IV .}, ....
hoofdopstand ~ ~~ '''oofdopst~nd J ~ ~~ !zoofdopstand g' '2-~
- - - - - . '2 ~"'8 .
I'c' 5""'8 . '
'2 5~
3lh
Ihoogte
..
§"'&s::
g.-g,.
s::
3'h
I'.hoogte
1!l:l a .. m Cl 0 -. mi
m
IQ 0"- m I a
m
Cl 0 _

11

65

7

75

8

85
90

9

95

·11 ..

100

15·

·.. ·····6··

·6

9'/,

......, ......... ·7 .
10
..··· .... ·· .. ·.. ·7··

10'[,
11

... ",........ 11 ............ .
.16
110
lI'j,
~

····6

.. '·7
.... 7 .

Leeftijd in jare:n, werkhoutmàssa in m'/ha, ~oogte in m.

Hierbij zij nog' het '!'otge;'de opgemerkt:
,
L De cijfers der hou!massa's hebben betrekking op het
stam-dikhoutvolume; dus den inhoud ván den geheelen stam
zC?nder schors en ~
verband met' de hier te: lande; ge":
bruikelijke wijze van sorteering ..:- gerekend tot en met
.
' .
5 cm doorsnede.
2. Als criterium voor de boniteering . wordt gebruikt de
gemiddelde opstandshoogte. d.w·.z. de lengte van den nader
te behandelen opstandsmiddenboom.Aan de hand hiervan
kan de v 0 I kom e n hei d s g r a a d van den opstand worden vastgestel~ door vergelijking van den werkelijken inhoud
. .' ,.,
. •.
met dien van,'de tabeL
3. In ons land loop en zoowel de stamaantallen .per ha als
de gemiddelde diameters op borsthoogte sterk uiteen. hetgeen
onder andere nauw 'verband houdt met -de wiJie °van aanleg
en dunning. Het is daarom niet. mogelijk hiervoor betrouwbare cijfers in de opbrengsttafel te geven.
Gemiddelde stamtallen per ha zijn:
40 jarig bosch I e-4e groeiklasse 1200--2200 stuks.
60"
" '"
."
600-1200 ..
4. Gemiddelde diameter op borsthoogte is :
40 jarig bosch le-4e groeiklasse 17-11 cm
60..
,.
..
,.
24-15" ..
\
Bovenstaande gegevens zijn bovendien grafisch opgedragen teneinde hen. die veelvuldig gebruik van deze groeiklassenindeeling maken. te ontlasten van het tijdroovende
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Gra6e'k I. G:oveden: Dikhoutmassa van de opstanden bij verschillende
opstanclshoogteh' en leeftijden.
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interpoleeren. De eerste grafiek. waarbij de g~oeiklasse~
gegevens zijn weggelaten. is bedoeld bij bepaalden leefUjd
en hoogte van de boom en de betreffende dikhoutmassa te
geven. Het gebruik van de tweede grafiek is als volgt: bij
een bepaalden leeftijd (indeeling horizontaal) langs de verticale lijnen omhooggaand. zoekt men de hoogte van den
middenboom door het snijpunt te bepalen met de zwak gebogen. ongeveer horizontaal verloopende hoogtekrommen.
Bij hoogten liggende tusschen de volle meters. bijvoorbeeld
8.5 m,.7.6 m interpoleert men tusschen ,de twee betreffende
volle-meter-hoogtekrommen .. Het snijpunt met de verticale
leeftijdslijn ligt dan in het gebied van een bepaalde groeiklasse. dat aangegeven is door de van links pnder náar rechts·
boven waaiervormig uiteenloopende groeiklasselijnen. waarvan de gestippelde lijnen de grenzen van elke groeiklasse
weergeven . .Bovendien kan men Ide ~ ho~t'InassaJha ,van den

opstand volgens de tabel vinden. door vanuit het bovengenoemde snijpunt in horizontale richting naar linJes gaande in

de verticale ,schaal de dikhoutmassa .af te lezen,"
Voorraadsbepaling.

•

De voo r r a a d s b e p a Ü n '9 bestaat hierin, dat voor
elke homogene groep van opstanden de houtmassa wordt
bepaald:
. . .. . '
,.
Naaldhout.

a

Te dien einde. worden bij n" I d hou t in elke afdeeling of elk complex afdeelingen met gelijksoortig bosch proefvlakken of proefbanen gelegd. Afdeelingen kleiner dan
0.25-0.50 ha kan men in den regel beter op het oog scha'tten. aangezien zij op den totalen houtvoorraad van het bedrijf.
een geringen invloed uitoefenen. Naaldhout jonger dan 20
jaar wordt niet gemeten.
Bij het l!itzetten van de p'roefvlakken lette men op den
stand en de rege!matigIJei.d.,Yiln het ~osch. In bosschen met
,afwisselend goede en.s)echte stukken dient men het 'aantal
proefvlakken '9roote~ te nem.en el). kan worden volstaan met
kleinere o"er den opstand verdeeldeproefvlakken. Een andere mogelijkheid is de, goede 'en slech!e stukken in kaart
te brengen en deze gescheiden· té. niet!;n tèneinde ze later.
met inachtneming van de oÏ'pervlakté .. samen te nemen. Het
kan echter ook voorkomen. dat het bosëhniet bestaat uit
goede en ~Iechte gedeelten. doch 'régelmatig van bouw is •
. waarbij echter stammen van sterk uiteenloop ende afmetingen den opstand samenstellen: In dit geval verdient het aanbeveling grootere proefvlakken aan te leggen,
.
Deze methode is naar onze meening juister dan de wis-

kundig regelmatig verdeelde kleine proefvlakken, welke
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eerst voor groote complexen be;rouwb~re uitkomsten geeft,
doch voor de kleinere opstanden in Néderland te groote toe~
vallige afwijkingen vertoont. In den regel is de grootte va~
het proef"lak 10 X lOm, voor oudere opstanden tot 20 X 20 m
voldoende.
'
De houtmassa der proefvlakkèn wordt bij naaldhout vaat
ons doel voldoende nauwkeurig bepaald door alle stammen
van het proefvlak op borsthoogte te ,klemmen en deze gegevens in een klemstaatje te verzamelen (zie voorbeeld).
, VOORBEELD KLEMSTAATjE.
Vak 1. ,.
afd. a groveden' 1913 .
. 200 m2.
fII'
dikholltmassa 138- m3/ha.

hoogte 9.1
diam. 6
/.

9,8
10,0
' 8,8
gem. 9.1.
7
R
0
10 IJ
12
13·
li
I#f . '111/ /IH /HI"'.IIH "Nh' /#I' ((
/Hf Nh' #fT /Hf •.
/I HIf • /I(

/Hf

,
Stamaantal ï2 (2/5 X 72 = 29; 29 stuks aftellen' vanaf diam. ti cm).
Diam. middenboom 11 cm, grondvlak 95 cm 2
Hoogte 9A gemiddeld.
Cyl. Inhoud = 9.1 X 0.0095 =' 0,089 m',
Cyl, inhoud !ha 0,089 X 3600 321 rn".
Vornigetal = 0:43:
.
Ware inhoud Iha = 0.13 X 321 = 138 rn'.

=

=

Vervolgens wordt de totale cirkelvlakte "an de stammen
berekend. en hieruit door deeling door het aantal stammen
het grondvlak en de diameter van den zoogenaamden grondvlakmiddenboom; kortweg mi d den b 0 om.
,

,

Middeó.boom.

t
,
De middenboom heeft derhalve dusdanige afmetingen .. dat
zijn grqndvlak. vermenigvuldigd met het aantal stam11!en van

een bepaalde oppervlakte de totale, cirkelvlakte van. die oppervlakte geeft. Voor deze berekening kan men ook gebruik
maken van het zoogenaamde ..loopje van Weise: 40 % v'ln.
de boomen is dikker dan de middenboom" . Men telt in het
klemstaatje vana°f. den diksten boom

2/6

van· het totale aantal'

•
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af en vindt aldus de doorsnede van den middenboom. Deze
methode is veel vlugger en voor het hier gestelde doel voor

naaldhout -'--- mits het aantal stammen in het klemsta\ltje
groot genoeg zij - voldoende nauwkeurig.
•
,
VerY9lg~l!s wordt de hoogte. gemeten van enkele van deze
middenboomen en daaruit de gemiddelde hoogte vastgesteld.
Door vermenigvuldiging van de cirkelvlakte van den: middenboom met zijn lengte vindt men diens c y I i n der i n hou d.
Het aantal boomçn X cylinderinhou.d geeft de cylinderinhoud van het proefvlak of van die oppervlakte waarvan
men het aa~tal stammen beeft geteld.
Vormgetat.

Nu moet echter nog'het 'v 0 r m g eta I. worden vastgesteld.'.,
, .
Het vorm getal is· een ,reductiecijfer. waarmede men den
cylinderinhoud van den middenboom (grondvlak gemeten
met schors X totale lengte) vermenigvuldigt, om den waren

inhoud te verkrijgen. Voor dien waren inboud neme men bij
voorkeur den stam zonder schors en tot'5 cm dikte' aan den
top. Door deeling van dezen waren inboud door den cylinder'
inhoud verkrijgt men het zgn. dikhoutvormgetal.
Men kan dit vormgetal voor ieder bijzonder geval zelf
bepalen door, nadat de afmetingen van den middenboom zijn

berekend - enkele boomen, die zoo goed mogelijk met dezen
middenboom overeenkomen, te vellen. Van de gevelde b~o
men, waarvan dus de lengte (I) en het grondvlak op borsthoogte, incl. schors (g) en dus ook de cylinderinhoud I,c =
g X 1 nauwkeurig bekend zijn, wordt de werkelijke inhoud
Iw bepaald. Men kan dit bijv. doen volgens de sectiemethode
door den stam tot op 5 cm doorsnede in te deelen in stukkim
van 1-2 m lengte, waarvan telkens de doorsnede zon.cl er
schors in het midden wordt bepaald en de inhoud wordt be-'
, rekend. De som dezer inhouden is Iw. Het vorm getal is dan
Iw: Ic.- Voor ~F90tere en meer nauwkeurige opnamen wordt
dit vormgetal bepaald door sectiemetingen 'aan regelmatig
verspreide modelstammen, waaruit voor het geheele bedrijf
.
een grafiek wordt samengesteld. •
Daar de vormgetallen voor verschillende stammen (ook
van dezelfde afmetingen) onderling zeer groote verschillen
vertoonen mag men nimmer volstaan met een gering aantal

vormgetalsbepalingen. Het bepalen van vormgetallen is daar-,
om ook een tij.droovende en kostba~e bezigheid, ioodat ,men
er in de praktijk meestal van afziet en zich behelpt met statistische gegevens, .gebi'seerd op een uitgebreid grondslagmateriaal.

,

.

"

".

..

Voor de houtvesterij Breda is een dergelijke tabel samengesteld die doo,r grafische vereffening van materiaal uit deze
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houtvesterij is verkregen en w~]ke wij hieronder plaatsen.

Deie tabel is in de' meeste 'gevallen voldoende bruikbaar.
;'
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HOUTVESTERIJ BREDA.
Groveden : ~ ormgetal stamhout', tot 5 cm topdikte en zonoer Schors.
;'

~

Lengte
in m

Door s n ede ,op bor~thoog~e

10

..... !::::.1.9.., . "....,9:.43... "..
11-15
21-25
26_30

.••••.••• -...........

. 0.43

. . . . . . . . . . . . . ••••

11-15 , . 16-20

I

,met

s~hors in cm .

r 26-30 'I

21--'25

,. ,

0.47 .

0:45

31-35

0.46

0.47

0.44

0.45
0.44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .•. - •••..••)p

.

...... , ... " . " ••

, O.H

.

,

~

....... ,.,.", .. ,.

0.46 ' .... ,....
0.46
'
,... ,......
0.45
0.45
0.44
0.44.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

:
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, Hoewel voor ~auw:keurigè inhoudsmetingen een proefondervind'elijke bepaling van het vormgetal steeds de voorkeur verdient, geeft voor glob&le opnamen en dus ,ook voor
de voorraadsbepalin'g voor een bedrijfsregeling een aan dèze
tabellen çmtleend vo'rmgèial wel voldoende nauwkeurigheid.
Wanneer 'het vormgetal eenmaal vaststaat, kan dus thans
door vermenigvl,.Idiging van den hierboven berekenden cylinderinhotid van het proefvlak met het vormgetal de werkelijke inhoud 'worden berekend. De total~ grootte van den
opstand, gedeeld door' de grootte van het proefvlak X dên .
inhoud 'van het ptoefvlak géeft in m" den inhoud van deii
geheelen' opstand. zooalS' deze voor de voo~raadsbepaling
noodig is. 'Ook kan men de proefvlakgegevèns omrekenen
op I ha als grondslag en daarbij den cylindçrinhoud én
waren inhoud/ha vinden. zooals dat in het boven weergegeven
klemstaatje is geschied. Vermenigvuldïglng van den :Waren
. inhoud/ha met het totale oppervlak geelt dan hetzelfde resultaat. Uit de gemiddelde hoogte en den leeftijd van den opstand kan men nu onmiddellijk in de opbrengst tafel .de
groeiklasse en de bijbehoorende· .. tabelinhoud", d.w.z. de
.. normale" inhoud bepalen.Het quotient van den gemeten inhoud en dien volgens de tabel geelt dan de zgn. volk 0 m en,h e:i d s g r a a d aan, uit te drukken in tienden
nauwkeurig. 'Het is gewenscht in den staat. waarin de aldus

vastgestelde houtvoorraden van de verschillende afdeelingen
worden samengevat, daarachter gelijktijdig de groeiklasse en
de massa volgens de: tabel te vermelden. De: voor elke groeiklasse en leèHijdsklasse samengenomen en gemiddelde magsagege:vens geven dan in vergelijking met de overeenkomstig
behandelde' ..normaalmassacijfers" de volkomenheidsgraad .
van de betreffende groèi- en leeftijdsklasse.
.
Hierbij zal dikwijls blijken .,dat d" werkelijke inhoud kleiner
is dan de normale inhpud en ~\.ls de volkomenheidsg"äad
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kleiner is dan 1. Is de afwijking groot, da;' is het van' belang
deze opstanden onder de speciale aandacht van den beheerder te brengen, aangezièn zij bedrijfsafwijkingen vertoonen,
die zoo mogelijk dienen te worden verbeterd, of welke van
dien aard zijn, dat het aanbeveling verdient ze in de ,eerstvolgende bedrijfsperiode te kappen,
Het kan echter ook voorkomen, dat dit complexen zijn, die
,uit een oogpunt van natuur- of landschapsschoon (zeer oude,
boomgroepen: vliegdennen) of als parkbosschen in de om;
geving van landhuizen ,of gebouwencomplexen, dienen te
worden gespaard. In dergelijke gevallen verdient het aanbeveling, deze onproductieve opstanden buiten de gewone
berekening te houden en deze onder te brengen in een afzonderlijke bedrijfsklasse (weinig productieve opstanden).
Omgekeerd kan het ook voorkomen, dat de volkomenheidsgraad grooter is dan 1. Is de afwijking groot, dan verdienen
ook deze opstanden een bijzondere noteering. teneinde na te

gaan, wat de oorzaak is van de te groote afwijking (bijv. te
geringe dunning. betere groèiklasse. welke door verkeerd'e

behandeling een te geringe lengtegroei heeft of anderszins).
Naaldhout jonger ,dan 20 jdar wordt in den regel niet gemeten. Hier geeft de algemeene groeitpestand en voornamelijk
de lengtegroei of de lengte van de jaarscheuten een aanwijzing voor de indeeling in groei klassen. Voor de bedrijf,,boekhouding heeft een dergelijke indeeling groote waarde,
omdat hierdoor een' betrouwbare basis wordt gevormd voor
het vaststellen van de verwachtingswaarde. Definitieve rang- .:. .

schikking in de groeiklassen vindt eerst plaats, wanneer de
'
opstanden meetbaar djn.
Hier volgt een tabel, welke kan dienen als richtlijn voor
het bepalen van de groeiklasse uit de lengte der jaarscheuten
van de jonge opstanden:
LeDgte der jaarscheuteD v. d. groveden tot 2S",j. leeftijd.

Periode

Groeiklasse I Groeiklasse 11 ' Groeiklasse III 'Groeiklasse IV
~ ~ !:!'v8 Q"t:I"O
~ ~I
e 1=l"O"t:I
~ ~
!:!~~
.9~~
!:!'I.Ja d"t:l"O
co ~ ,
I:l 0
Ql1iÎ
- Cl 0
co:;
- c: 0 !:!'v
QI:;
- c: 0
~,_,_
~_'_I c
o ' ....
~'--':
]!!..5 ~ '1;;-5 <1-.- ....
<1_....
... -.,'" Ol,.c ~ -,'"
~
Ol..r:: ~
-"ei:; g:..r:: p. -e'tle
0--..,0. lÎ'tle
0
0. à-ce
o __ Co

'.'

5.~

,

tel" ~

~...

O~1.o

. . . ..<:1

QI"~

..r::e~

..c 13~

0

(IJ'"

.,'
.... ..<:

,0l1 -....
~...

0

...

co"~

..r::e~

~

. ..<:I
"i;rl

~

o

!ti'"

,.c13~,

3-15 laa,

50

6

'10

5

30

3'/,

30

31f,

15-251aa,

40

10

35

SI!,

30

61/,

25

6

,

De aldus verzamelde cijfers worden in de rubrieken van
den Perceelstaat (zie model bij hoofdstuk I) achter de bijbehoorende vakken en' afdeelingen ingeschreven; zij geven
dus de totale houtmassa van alle meetbare opstanden. Bovendien zijn deze thans gerangschikt in 10 jarige' leeftijdsklassen, welke weer zijn' onderverdeeld in de groei klassen J,
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II. III en IV. Men kan dus door optelling hieruit den volgen; ,
,
.....
.'
den recapitulatiestaat opstellen:·'
RECAPITULATIESTAAT.
Leeftijdsklasse 3.
m

a

,

,

.9

,

grootte

I

20.80 ha

Groelklasse ~ 11

40.75 ha

Gro~iklásse 111

10.90 ha

Groeiklasse IV

5.25 ha

Groe1klasse

Totaal.

77.70 ha

ld. volg .

...".9"

opbrengst~

0

tafel

-

-

.-g
38 ~~

0'"

...

-

-.
-

-

-

-.

-

-

volg~perlode

~:S!
~~

,

-

te verwachten
aanwas v.
.

in m3

-

-\'

-

Le:dtijdsklasse. 4.
Groeiklasse I
enz.

I

Dit overzicht .is noodzakelijk bij de berekening van den in
het volgende hoofdstuk te behandelen aanwas en de kapmassa.

Wat de niet meetbare opstanden van 20 jaren en jonger
(leeftijdsklassen I en Il), betreft. zoo kan men in kleinere
bezittingen met een vrij normale verhouding der leeftijdsklassen bij de berekening van totale massa's en aanwas deze
over het algemeen het best buiten beschouwing laten. Zij
vormen dan een reserve. Bij grootere bezitting'en ,en
vooral. in bedrijven met veel jong hout dient men echter.
in het bijzonder bij de berekening van den aanwas. ook hiermede rekening te .houden. Men doet in dit geval het beste
door. nadat deze opstanden op basis van hun algemeénen
groeitoestand en in. het bijzonder volgens lengtegroei, in
groeiklassen zijn ingedeeld (zie hierboven) ,daarvoor de!!
gemiddelden aanwas van het 25-jarige bosch uit de groeiklassentabel aan te houden. Dit wordt dus voor een· 10jarige periode:
.
in groeiklasse I 1°/25 X 80 m' = 32 m'
Il 1°/25 X 70 ma = 28 m3
III 1°/25 X 60 ma = 24 m 3
IV 1°/25 X 50 m 3 = 20 ma
'"

Dergelijke cijfers als bovengenoemde voor de~ groveden
ontbreken voor den lariks en den douglas. yvijl deze beide

'.
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houtssoorten waarschijnlijk in de toekomst voor onzen bosch ..
bouw van groote beteekenis worden, ware het te wenschen.

dat mettertijd ook hiervoor gegevens beschikbaar komen.
Loofhout.
De inhoudsbepaling van I 0 0 f hou t geschiedt in den
regel door individueeIe inhoudsbepaling, waarbij het werkhoutgehalte maatgevend is. Ook hierbij kan de inhoud van
een proefvlak door middel van de verhoudingen der 0Rpervlakten worden verrekend, doch men zal gewoonlijk volledige
klemming van den geheeIe" opstand met omrekening op enkele modelstammen toepassen. Loofhout jonger dan 40 jaar
wordt in den regel niet gemeten. Dit laatste geldt vanzelfsprekend niet voor den veel sneller groeienden populier. welke'
'.

houtsoort hier te lande gewoonlijk wordt geëxploiteerd met
een 25-30 jarigen omloop en in ieder geval reeds vanaf
circa 10 jarigen leeftijd meetbaar is.
Verder zij nog opgemerkt, dat onze loofhoutsoorten zeer
veel voorkomen als zwaardere of licht~re bbomen langs
wegenof perceelsgrenzen, waardoor een individueeIe inhoudsbepaling, noodzakelijk is,
Hierbij gaat men in de praktijk als volgt te werk. Gemeten
wordt· de diameter op borsthoogte inclusief schors en de
bruikbare werkhoutlengte. Uit den diameter op borsthoogte
wordt de diameter op de helft der bruikbare werkhoutlengte
berekend door bepaling van het zoogenaamde "verloop". Bij
loofhout worden - in tegenstelling met het naaldhout - alle
.
inhouden berekend inclusief schors.
.. Als hulpmiddel voor het bepalen van het hierbovengenoemde verloop moge dienen, dat ons loofhout in gesloten
standen bij goeden groei per' meter 3-5 cm in omtrek, d.i.
ca I--IJI:! cm in diameter afvalt. In meer vrijen stand kan
dit loopen tot 6 à 8 cm (2-2J1:! cm in doorsne.de). Een regelmatig groeiende populierenlaan heeft een verval van 5 cm
per m in omtrek of wel IJl:! cm in diameter, zeer goed groeiende 4 cm, terwijl bij minderen groei tot 7 cm verval in omtrek
per, m --kan voorkomen.

.

Voor verdere mededeelingen omtrent de bepaling van de
houtvoorraden zij

hier verwezen·' nàar' de uitgave van

de Nederlandsche Boschbouwvereeniging. "Het meten van
hout" als bijlage van de "Sorteeringslijsten voor inlandsch
rondhout", 1941. Alleen zij opgemerkt, dat alle hier besproken cijfers der houtvoorraden uitsluitend betrekking hebben,
zoowe! voor naald- als voor loofhout, op het bruikbare stamhout en niet op tak- en tophout en op twijghout (takkebossen). Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in het feit, dat aan
dit onderdeel v~ui. de opbrengsten van onze bosschen tot voor

korten tijd niet de minste aandacht werd geschonken. Het

1'llL
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twijghout (tot -+- 5 cm dikte) bleef als takbemesting ter
plaatse achter waar de boornen werden geveld en had in

dien vorm het hoogste nut, doch leverde geen enkele directe·
opbrengst. Het tak- en tophout dikker dan 6 cm was in den
regel zeer moeilijk te verkoop en en· gaf slechts zeer luttele
opbrengsten. DClor de veranderde tijdsomstandigheden levert
dit materiaal thans echter waardevolle bijopbrengsten (generatorhout, brandhout, papier hout, grondstof voor houtskoolfabricage) en valt het dus zee~ te betreuren, dat daarover
hier te lande te weinig cijfers beschikbaar zijn. Door het
gebruik van houtgasgeneratoren zal wellicht in de toewmst
ook in meer normale tijden het tak- en tophout van aanmerkelijk meer beteekenis zijn .dan te voren het geval was. Proefondervindelijk is bepaald, dat onze naaldhoutbosschen per
ma werkhout bovendien gemiddeld ongeveer 8~100 kg taken tophout opleveren (versch gekapt) en de loofhoutbosschen
-+- 120 à 130 kg. Dit beteekent iesp. voor naald- en loofhout
8-10 % van den houtvoorraad. Het spreekt wel vanzelf,
dat de sluitingsgraad van de j:lOsschen hierop een \ belangrijken invloed .uitoefent en dat speciaal voor laan- en vrij- '
staande boomen deze cijfers aanzienlijk hoog er kunnen zijn,
Ook de houtsoort is daa,rbij van beteekenis; zoo geven bijv.
beuken mèer tak- en tophout dan eiken of populieren .
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. HOOFDSTUK IV.

Bepaling van den aanwas en van de kapmassa ; "
kap- en dunnlngsplan.
De aanwas over een bepaalde periode geeft den beheerder
aanwijzing omtrent het gedeelte van den houtvoorraad dat
hij' gedurende die periode kan vellen. Is zijn bedrijf normaal
opgebouWd. dat wil zeggen beantwoordt het aan de eischen
die overeenkomstig het bedrijf en de be.drijfseconomie worden gesteld. dan kan hij jaarlijks een hoeveelheid hout vellen,
welke even groot is als de jaarlijksche aanwas in m3 •
/

,

Aanwas:

De a a n w à s is een u'iterst moeilijk te bepalen grootheid.
Hij kan voor afzonderlijke stammen door aanwasboringen
worden gemeten, alhoewel hieraan groote onnauwkeurigheden kU,nnen zijn verbonden.

Voor geheeIe opstanden ~chter levert deze aanwasbepa!ing praktisch onoverkomelijke moeilijkheden, aangezien zij
zeer nauwkeurig en op uitgebreide schaal zou dienen te
_ geschieden en daarom voor ons doel veel te kostkàar zou
zijn. Deze methode wordt dan ook Voor de bedrijfsinrichting
niet toegepast.
_
.
Men gaat beter aldus te werk, dat men den aanwas
afleidt uit de voorraden aanwezig aan het begin en aan het
einde van de bedrijfsperiode, waarbij rekening wordt gehouden met hetgeen gedurende de periode aan den voorraad
door dunning is ·onttrokken.
. '
De aanwas van een opstand wordt daarbij verdeeld in den
aanwas van die stammen, welke aan het eind van de bedrijfsperiode nog staan, de zgn. a a n was van den b I ij. ven den op sta n'd èn de houtmassa welke door dunning gedurende de bedrijfsperiode wordt geoogst, de zgn.
dun n i n g sop sta n d . .
.
De aanwas van den blijvenden opstand wordt bepaald
met behulp van de door meting gevonden houtmassa's, Uit
den gemiddelden houtvoorraad voor elke leeftijdsklasse in
een bepaalde groeiklasse kan men den aanwas van den
blijvenden opstand bepalen 'door het verschil van twee opeenvolgende leeftijdsklassen te nemen. Is bijvoorbeeld de
gemiddelde houtmassa van de IVe leeftijdsklasse 215 m3
(45 jaar) en van de Ve Ik!. 265 m3 (55 jr) dan is de aanwas
(blijvende opstand) van de IVe 1).<1., dus 45 jarig bosch, voor
de bedrijfsperiade (10 jaar) 265 - 215 = 50 m3/ha. Hetzelfde geldt evenzeer voor den enkelen opstand, met dit verschil dat de kans op fouten voor een enkel object grooter is.
Blijkt bij de voorraadsbepaling van den groveden, ,dat de
gevonden gemiddelde houtvoorraad per ha voor elke leeftijds-

,
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en groeiklasse vrijwel overeeI1,komt met de gemiddelde waar ...

den van de opbrengsttafel, dan kan men deze gegevens be..
.
nutten.
.
Wat betreft de houtmassa van den dunningsopstand zoo
moet het in de toekomst mogelijk zijn ~eze gegevens uit de,
bedrijfsboekhouding te putten, doch bij de eerste' opname'
die!)t men zich te behelpen met schattingscijfers. Gewoonlijk
rekent men met een dunningsopbrengst van 5-15 m3 ,. ge. middeld lOm" per vijfjaarlijksche dunning, Voor onze hoofdhoutsoort, den groved~n, beschikken wij bovendien over
talrijke ervaringscijfers, zoodat het mogelijk was in de opbrengsttafel (bldz. 456) ook de dunningsopbrengst te geven,
ingedeeld naar groeiklassen en leeftijdsklassen.
, Men zij echter voorzichtig deze gegevens, zoowel voor
den blijvenden opstand als voor den dunningsopstand, 'op
het bedrijf toe te passen, wanneer de gemiddelde werkelijke
houtmassa in lielangrijke mate afwijkt van de opbrengsttafelgegevens. Bij kleine verschillen, dus volkomenheidsgraad
nagenoeg 1.0, kan deze afwijking worden verwaarloosd. Bij
grootere verschillen, bijv. bij een volkomenheidsgraad van
0.7 zal men in het a I gem een geen groote fout maken, .
indien men dezelfde reductie (0.7) ook toepast op de te verwachten aanwas- en dunningsopbrengsten. Het is echter niet
uitgesloten, dat in sommige gevallen ondanks een geringen
volkomenheidsgraad de dun n i n g s c ij f ers van de tabel .
toch bruikbaar zijn. Dit kan onder andere het geval zijn bij
opstanden, die kWijnend zijn, of door de een of andere beschadiging of ziekte zijn aangetast. Is de geringe volkomenheidsgraad echter het gevolg van stormschade, dan is het
vaak juist andersom.De dunningsopbrengsten zijn dan .!TIiS- .
schien minder dan 0.7 X de normale, terwijl in sterk gelichte
opstanden de boornen ~ 'w:anneer deze overigens gezond

,

zijn- in den regel juist reageeren door een grooteren aan-

,

was. Voor den aanwas van den blijvenden opstand kan dan
in dit geval de normale van de opbrengsttafeldienen zonder
reductie. HeUs dus eigenlijk noodig: dat voör ieder geval
wordt nagegaan wat de oorzaak is van de afwijking. Is dit
niet steeds voldoende mogelijk, zoo verdient het aanbeveling den re.ductiefactor ook aldus op de aanwas- en dunningsopbrengsten toe te passen.
'
Het kan tenslotte ook voorkomen, dat bij zeer onproductieve opstanden, bijv. die van de in het vorige hoofdstuk
bedoelde afzonelerlijke bedrijfsklasse het reductiecijfer van
de groeiklasse nog te hoog is voor aanwas- en dunningsopbrengsten. In dit geval is het gewenscht voor dergelijke
opstanden een aanwasberekening, geheel los van de op.
.brengsttafel op te s t e l l e n : .
De . te verwachten dunningsopbrengsten voor de eerst)<omende bedrijfsperiode kan men ook direct vaststellen. Dit
I

,

-
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kan van belang zijn voor die houtsoorten, waarvan wij niet
over voldoende massa':' en aanwasgcgevens beschikken. en

waarvan ons de buitenlandsche opbrengsttafels onvoldoende
zekerheid bieden. III dit geval wordt bij de eerste opname
naast den houtvoorraad van eIken opstand de dunningsmassa voor de eerstvolgende periode van 10 jaar bepaald.
Dit doet men op het oog voor den geheden opstand, óf in
het proefvlalè, waarbij die stammen afzonderlijk worden genoteerd. welke voor dunning in aanmerking komen en waar...
bij tevens rekening dient te worden gehouden met den aan..
was tusschen opname en tijdstip van àunning. De laatste

methode is bruikbaar' mits het .aantal proefvlakken groot
genoeg zij. Op overeenkomstige wijze als bij de voorraadsbepaling kan men dan de tienjaarlijksche dunningsopbrengst
per ha berekenen. Deze dunningsgegevens kunnen eventueel
worden vergeleken met de cijfers van de opbrengsttafds.
Kapmassa. ,

De bepaling van de kap m a s s a wordt gebaseerd op
den aanwas van den houtvoorraad. In een ideaal ingericht
bedrijf, dat wil zeggen waar het geheeIe bedrijf zoo gunstig
mogelijk is opgebouwd, kan men vellen wat in de bedrijfs-'
periode is bijgegroeid. Men kan het aldus uitdrukken: de
totale aanwas is te beschouwen als rente van het bedrijfskapitaal (houtvoorraad). welke in normale gevallen kan
worden benut. Overwegingen van verschillenden aard maken

het echter aikwijls 'noodzakelijk van deze theoretische kap~
massa af te wijken. Zoo kan het geval zich voordoen, dat
een .bedrijf voor het grootste deel bestaat uit Ie en Ile leeftijdsklasse, waarbij een groote jaarlijksche aanwas wordt
geconstateerd. terwijl de afmetingen van de stammen het niet
toelaten de berekende aanwas in deze opstanden te vellen
of te dunnen. Anderzijds kan. men. door stormschade. insectenplagen enz. en ook ter wille van het vervangen van

slecht groeiende opstanden door productieven aanplant, gedwongen zijn meer te vellen dan de berekende kapmassa.
Het zijn .derhalve bedrijfstechnische en bedrijfseconomische
motieven die een afwijking van de theoretische kapmassa
wenschelijk maken.
Om bovengenoemde redenen wordt een kap p I a n .en
een dun n i n g spi a Ilo opgemaakt, die naar gelang van
de omstandigheden meer of minder uitgebreid worden opgesteld. Ter verduidelijking volge een voorbeeld. Het betreffende bosch. 405 ha groot, is in 1942 opgenomen en blijkt
als volgt te zijn samengesteld uit groveden van de 3e groeikIasse.
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GROVEDEN 3e groeiklasse.
oppervlakte .

'" '

leeftijdskI.

"

,

I ( 0"':""10)
11 (11..,-20)
)11 (21-30)
IV (31-40)
V (41-50)
VI (51-60)

,40
'40
165
80
60
'20

houtvoorr~ad

ha
"
"
"

9800 m 3 ,
8350 "
8200
3200 "

,

405 ha'
29550 m 3
Uit de houtvoorraadgegevens blijkt (bij deeling van de
houtmassa's der verschillende leeftijdsklassen door het aantal ha), dat de cijfers voldoende nauwkeurig overeenkomen
met de gegevens van de ,opbrengsttafel. De aanwasberekening behoeft niet te worden gewijzigd in verband met een
afwijkende volkomenhéidsgraad en levert derhalve geen
moeilijkheden op:
, a a n was b I ij ven deo pst a n d :
I, 40 ha
Ik!.
40 X 60 = 2400 "
11 40 "
III 165
165 X (105- 60) = 7425
IV 80 " 80X (135-105) 'i= 2400 "
,V 60
60 X (160-135) =
400
VI ,20
20 X (180-,-160)
400

Ik!.

I
11
III

IV
V
VI

14125 ma
405 ha
dunningsopstand: * )
40 ha
m3
40 X 4.5 = , 180
40 I"
"
165
165 X ( 9 + 10) = 3135
80
80 X (10 + 10) = 1600 '
6ó'
60X(IO+11)
1260 "
20
20 X (11 + 11) =
440
"
"

405 ha
6615 m 3
De totale aanwas van het bedrijf gedurende de bedrijfs~
periode bedraagt derhalve: 14125 m3 blijvende opstand'
6615 m3 dunningen
Totaal 20740 m3
Indien geen vellingen plaats vinden wordt de houtvoorraad in de bedrijfsperiode ,door aanwas aan den ,blijvenden
.) De gegevens van den 'dunningsopstand ;ijn ontleend' aan de des·
betreffende kolom van de opbrengsttafeI. Daar deze berekening voor een
bedrijfsperiode: van 10 jaar is, opgesteld. sommeert men de dunnlngs·
opbrengsten van twee opeenvolgende 5 jaarl. dunn. perioden. In de 11
lid. worden alleen de opstanden van 15-20 (die dus worden 25-30)
jaàr in rekening gebracht. waarvoor men bij benadering Y2 van de, eerste
dunning (9 m3 ) aanhoudt.
.
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opstand vergroot tot:
houtvoorraad 1942 . . . . .
aanw. blijv. opstand in de periode

= 29550 ma
= 14125 ma

houtvoorraad 1952 . .
....
. = 43675 m3
Men stelt zich nu de vraag, volgens welke richtlijnen men
het bedrijf wenscht te beheeren.
.
Omloop.

/",

,

,

In de eerste plaa ts wordt vastgelègd hoe oud het bedrijfbosch dient te worden; met andere woorden, hoe hoog
de 0 m I 0 0 p dient te zijn, Van den omloop hàngt voor'
een groot deel de rentabiliteit van het bedrijf af. ;Daarom
dient theoretisch de omloop zoo te worden vastgesteld, dat
áldus in verband met het besteedde kapitaal het bedrijf zoo
goed mogelijk aan het gestelde doel beantwoordt, echter met
behoud van de productiviteit van den .bodem, Het spreekt
wel vanzelf. dat hierbij niet alleen de hoeveelheid te produceeren houtmassa een rol speelt, doch ook de kwaliteit en
prijsklasse van dit hout. Zoo kan het zeer goed mogelijk zijn,
dat, indien de bodemtoestanden het mogelijk maken op bepaalde gronden zwaarder en dus per ma duurder hout (zaagen paalhout tegenover mijnhout en boerengeriefhout) te telen,
het economisch verantwoord kan zijn een langeren omloop

vast te stellen, al produceert deze, gerekend over den ge
,heelen omloop, gemiddeld per jaar minder hout . .Immers
daardoor wordt ten s lot te' <I e gem i d del d e opbrengst in geld toch hoog er en zou dus daardoor de rentabiliteit van het bedrijf kunnen worden vergroot.
,
. Bij het vaststellen van den omloap moet men -behalve
met kwantiteit en kwaliteit,- bovendien nog rekening houden met tal van andere factoren als verhoudingen op de
houtmarkt, behoud van het productievermogen van den bodem, plaatselijke omstandigheden, grootte van het houtvoorraadkapitaal, enz" 200dat deze voor ieder geval afzonderlijk
moet worden beoordeeld.
Over het algemeen kan men echter zeggen, dat bij de
hier te lande heerschende toestanden, de meest economische
omloop van de grovedennenbosschen op onze zandgronden
- dat zijn de mijnhoutbosschen - varieert tusschen 45 en
60 jaar. De betere groeiklassen bestaan uit opstanden,
welke voor paal- en zaaghout zouden kunnen worden
opgeleid en waarvoor een hoogere omloop, van bijv. 80-100
jaar, noodzakelijk is. Deze omloop is geinotiveerd, mits voor
het za~g- en paalhout dusdanige prijzen worden betaald, dat
de rentekosten voor den hoogeren omloop hieruit worden
bestreden. Van' lariks en douglas hebben wij hier te lande
nog geen voldoende ervaring om daarvoor met eenige zeker...

heid de economische meest gewel)schten omloop te kunnen

•

",

I1

'II!!'I

"

,,
471
vaststellen. Voorloopig doet men goed hiervoor den omloop
van den grovederi aan te houden, totdat men over nadere

gegevens kan beschikken.
Voor den eik zullen de kapleeftijden loopen van 100-200
jaar. voor beuk van 75-100 jaar. voor populier van 20-25
~~.

•

.

'

.

.

Alle opstanden. welke gedurende de bedrijfsperiode ouder
worden dan den vastgestelden omloop'. zullen als regel voor
velling in aanmerking komen. Neemt !nen bijv. aan. dat in
het bovengenoemde voorbeeld de omloop is gesteld op 50 jaar•
.zo" kunnen in de kome'}de bedrijfsperiode :- mede in verband met verhouding der leeftijdsklassen - de gehe,ele Ve
en Vle leeftijdsklasse worden geveld. De houtval is' dan
8200 + 3200 = 11400 mS vermeerderd met den aanwas gedurende den tijd dat zij nog staan (Yz bedrijfsperiode). n.l.
Yz X (1500 + 400) (aanw. blijv.opst.) = 950 mS. De totale
houtval bedraagt derhalve 12350 m3 en wel over een oppervlakte van 80 ha. In het ideaal samenge~telde bosch. met
duurzaam gelijkblijvende opbrengsten. zou de velling moeten
bedragen dé totale aanwas gedurende deze periode en "%0
van het totale oppervlak. De resultaten zijn dus in het gegeven voorbeeld tevredenstellend. De balans van het bedrijf
.
ziet er nu als volgt uit:
voorraad 1942 .
29550 m3
geschatte aanW. blijv. opst.
'14125 "
43675 m3
velling .

. 12350 mS

houtvoorraad 1952.
. . 31325 m3
Een d'ergelijke uitkomst is tevredenstellend. want ook in
de volgende 10 jarige periode kan 80 ha (= lJs X 405 ha)
:vorden geveld"
.
"
In de 3e periode volgt nu echter een,kapvlakte van 165 ha
en in de 4e periode slechts 4Q ha.
.
Het verdient in dit geval aanbeveling in de 3e periode
slechts de helft van de oppervlakte te vellen eti de andere
helft te sparen vOOr de" daaropvolgende periode. Hierbij
blijven enkele opstanden langer staan dan in verband met
de productiviteit wenschelijk is. doch wordt een regelmatiger
verdeeling van de opbrengsten uit het bedrijf en in de toekomst een betere leeftijdsklassenverhouding verkregen.
Op de wijze als hierboven schema tisch met een voorbeeld
is ontwikkeld. wórdt d,!s getracht een "normaal bedrijf" te
onderhouden of te verkrijgen. d.w.z. regelmatig verdeelde
leeftijdsklassen bij een doeltreffend en omloop en houtvoorraad. Men bereikt hiermede duurzame ongeveer gelijkblijvende opbrengsten. zoodat men de loopende bedrijfs. kosten hieruit kan bestrijden. Meestal is de toestand niet zoo
gemakkelijk als dit in het aangegeven voorbeeld het geval is
I

,.
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en het zal - meer in het bijzonder voor kleine bedrijven veel moeilijker zijn het bedrijf in deze richting op te bouwen.
In de eerste plaats is bij de bovengenoemde beschouwingen
aangenomen, dat de berekende aanwas geheel kan worden
geveld en boven.dien volledig komt uit kaalslag van de
oudste leeftijdsklassen. Het is echter gewoonlijk niet mogelijk
deze theoretische kap massa aldus te vellen. Als factoren die
zulks beletten, dienen bijv. te worden genoemd: ongelijke
verdeeling der leeftijdsklassen, stormgevaar voor de achterliggende jonge opstanden, noodzakelijke lichting en dus vermijden van kaalslag in verband met verjonging, in beslagname door de overheid, enz. Verder kan het geval zich voordoen, -dat ook in jongere leeftijdsklassen dient te worden
gekapt (slecht groeiende opstanden, stormschade, insecten,.
verwoestingen enz.). In al deze gevallen dient men dus niet
den totalen aanwas of niet' alle kaprijpe opstanden te vellen.
Als tweede wel steeds voorkomende complicatie dient te
worden genoemdhet feit, dat de verschillende opstanden. tot
verschillende groeiklassen behooren. Doch ook voor de an- .
dere groeiklassen kan, zij het wellicht met een anderen omloop, dezelfde berekening op dezelfde wijze worden gemaakt.
Men dient echter n'iet te vergeten, dat eeh andere omloop
ook dikwijls zal leiden tot een andere opstandsbehandeling,
bijvoorbeeld met lichting en onderzaaiïng of ·onderplanting.
Dit laatste wil zeggen, dat in deze opstandet; . op een bepaalden leeftijd een gedeelte van den blijvenden opstand
wordt geveld en een gedeelte blijft staan, terwijl daaronder
- zoo mogelijk reeds gelijktijdig - de jonge opstand voor
een volgende generatie wordt aangebracht. Deze lichtingen
in de betere groeiklassen, mog';n niet bij de dunningen wor-'
den gerekend, doch vallen geheel onder de houtmassa, welke
volgens de aanwasbepalingen en de hieruit berekende kapmassa mogen worden geveld.
•
Het spreekt wel vanzelf dat dergelijke gevallen - die zich
in ieder bedrijf voordoen-;de overzichtelijkheid van het
kapplan verminderen, alsook dat deze factoren belangrijke
veranderingen brengen in de grootten van de theoretisch
berekende kapvlakten. Men krijgt aldus in schier ieder bedrijfsplan naàst vellingen en dunniI;geI1 een derden factor, nl.
de g ede e I tel ij k e vellingen (de I i c h ti n gen). Het
is oril deze reden, dat de inrichting van een bedrijfsplan niet
verder moet gaan dan een zoo nauwkeurig mogelijke vaststelling- van de totale houtmassa, die .in d~ eerstvolgende
lO-jarige periode mag worden gekapt (velling + lichting).
Voor deze kap in de periode worden .in de eerste plaats
aangewezen de onvoldoende rendeerende opstanden (te
oud, te sterk beschadigd, verkeerd aangelegd of behandeld)
en voorts die opstanden, die den normalen kapleeftijd
hebben bereikt. Men ge;,e de kapmogelijkheid aan voor meer
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opstanden ,dan in tqtaal gedurende de periode mogen worden
geveld. Hieruit kan beter jaar voo"r jaar een keuze worden

gedaan. dan vooraf over de, geheeIe periode mogelijk is. aan- ,
gezien men dam telkens met de ;omstandigheden van het
oogenblik rekening kan houden. Men is dus slechts gebon~en
aan het totale kwantum voor .de eerstvolgende bedrijfsperiode.
"
Omtrent de keuze van de te' vellen opstanden zijn nog de
volgende wenken te geven. Naar tijdsorde moet de kap in het
algemeen van Oost naar West voortgang vinden en aaneensluiten; dit ter voorkoming van windbeschadiging. soms
ook van zonnebrand. Voorts ;dienen niet te groote aaneenslui ...

tende oppervlakten in opeenvolgende jaren t"worden gekapt; dit ter vermindering van brand-. insecten- en andere
gevàren en ter verdeeling van het werk. .
.
Naast dit 10-jarige vellingsplan en los daarvan staat het
dun n i n g spi a n. Dunningen worden in ,de eerste plaats,
om houtteeltkundige (dit zijn verplegende) motieven uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende houtopbrengsten worden
echter wel in rekening gebracht. Zoo bedraagt de dunnings- ,
opbrengst in ons voorbeeld 6615 m3 . De beheerder weet dus.
dat hij in tien jaar een opbrengst van 12350 mS uit veiling
en 6615 m3 uit dunning kan verwachten of wel in totaal
circa 19000 mS.
Het is gewenscht in de berekening van de jaarlijks te
oogsten hoeveelheden de te verwachten houtopbrengst zekerheidshalve te verminderen met 5% wegens bedrijfsrisico's
(oogstverlies. beschadigingen enz.). zoodat deze in het gegeven voorbeeld w.ordt teruggebracht tot 18016 m3 of gemid,
deld 1800 ma per jaar.
Worden in het kapplan aanWijzingen gegeven. welke afdeelingen voor velling en lichting worden voorgesteld; voor
de dunning wprdt dit in den regel niet nader afdeelingsgewijs
vermeld.' De dunning hangt af van den toestand van het
bosch. zood at de meest dringende afdeelingen het eerst
worden gedund. Daarbij kan als leidraad een minimum van
2 dunningen per opstand in de bedrijfsperiade worden aangehouden.
','
Aan de hand ,van den gemiddelden jaarlijkschen houtval
(in dit geval ca 1800 m3 ) kan men de vermoedelijke geldopbrengst vaststellen en de jaarlijksche kosten daarmede in
overeenstemming brengen.

.

Ontginningplan. Cultuurplan.
,

.

Terloops zij hier nog opgemerkt. dat in sommige groote bedrijven nog een ontginningsplan.en cultuurplan
wordt opgesteld. waarin resp. de in de bedrijfsperiade te
ontginnen en de te beplanten vakken en afdeelingen worden
opgenomen. Hiermede heeft men een basis voor de eventueele
uitgaven in den loop van de bedrijfsperiade , verkregen.
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HOOFDSTUK V.

De bedrijfsboekhouding •.
Een noodzakelijk en onmisbaar onderdeel van het bedrijfsregelingswerk is de bedrijfsboekhouding. Deze r,noet in de
eerste plaats steunen .op een zoo juist mogelijke wa a r d eb e p a I i n g van het geheele bezit. Zooals uil de voorgaande hoofdstukken reeds' blijkt. is deze waardebepaling
- zoodra alle voor het bedrijfsplan benoodigde gegevens
zijn verzameld - betrekkelijk eenvoudig op te stellen.
.
De Perceelstaat geeft' reeds nauwkeurig onderverdeeld de
totale oppervlakten van iederen bedrijfsvorm aan (naaldhout,
.loofhout..' kweekerij. hakhout. bouw- en grasland. erven"
wegen, woeste gronden enz.). Bovendien zijn door de gemaakteindeeling in leef tijds- en groeiklassen de hoofdhoutsoorten zóó geklassificeerd, dat alle meetbare opstanden
(vanaf 21 jr.) met hun inhoud kunnen worden samengevoegd
in de reeds in hoofdstuk III genoemde recapitulatiestaat,
waarin de volgende gegevens voorkomen:

'

._ . Groveden 21-30 jr 20.60 ha v. groeiklasse 1 = .
40.75 .. ..
2= .
10.90
3= .

5.25 .. "

,',

4

= .

. m3

.

m3

. m3
. m3
'. m3
. m3
• m3
. m3
enz.

Groveden 31-40 jr 25.49
..
I= .
.
35.70
2 ,,; .
,15.60 .. ..
..
3= .
10.40
4 = .
I
enz'.
Totaal
. . . ha
• m3
De n~g niet meetbare opstanden zijni"gelijkÜjdig met de
opname reeds op <-het oog voorloopig zoo goed mogelijk in
de 4 groeiklassen ondergebracht (uiteindelijke rangschikking
kan eerst plaats vinden, zoodra de opstand meetbaar is) en
op basis daarvan is hier voor iedere leef tijds- en groeiklasse
een cijfer vastgesteld voor de verwachtingswaarde.
Tenslotte kan men hier volstaan met gemiddelde cijfers
voor de grondwaarde per ha (productiewaarde) en voor den:
prijs per m3 en men komt aldus tot een eindwaarde voor
elke categorie.
....,
.• Hetzelfde geschiedt voor 'alle groepen en aldus ontstaat
de volgende indeeling :
.
Landgoed . . . . . • . . .
. Boekwaarde per 1 Januari 19
645.53 ha grovedennenb,osch (zie recapitulatiestaat) f.
115.21 ha loofhoutbosch
( ..
,:
)
( ..
.. •
) ...
43.21 ha hakhout
35.44 ha bouw- en grasland
35.21 ha wegen en, erven
enz.
enz.
enz .
. ha totaal = de grootte van het bezit. Totaal f . . .
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Rcntablliteltsboek.

Dit laatste staatje nu vormt den grondslag voor de· verdere bedrijfsb07!<houding en wordt aldus als beginpost in, '
een zoogenaamd ren tab i1 i t e i t s boe kingebracht.
Nu is het echter noodzakelijk, clat de eigenaar of beheerder
van jaar tot jaar op de hoogte blijft van den verderen gang
van zijn bedrijf. Hij heeft thans een bedrijfsplan met een op
een volledige inventariseering van alle onderdeelen van 'het
bedrijf berustende waardeberekening, doch kan nu verder
niet volstaan met het enkel inboeken van alle ontvangsten
en uitgaven. Daardoor verkrijgt hij n.l. weliswaar een jaarlijksch cijfer vall1 de uiteindelijke nettokosten of -opbrengsten,
doch hij mist hierbij ieder inzicht'in den gang van zaken
van de onderdeelen zelve.
'
'
Tabellarisch kasboek.

Zonder nu hiervoor een uitgebreide ,dubbele boekhouding
voor te schrijven, is op zeer eenvoudige' Wijze al veel te bereiken door het inrichten van een tab e II a ris c h k a sboe k (zie bijgevoegde' model), Na een omschrijving van
iedere ontvangst of uitgave wordt deze - behalve in de
totaalkolom' - bovendien geboekt in de kolom van het onderdeel waarop die ontvangst of uitgave in het bijzonder
betrekking heeft, als naaldhout, loofhout, kweekerij enz. Men
kan het aantal rubrieken nog verder uitbreiden en b.v. naaldhout weer splitsen in grovedennenbosch, lariks, douglas enz.,
doch over het algemeen verdient het aanbeveling - althans
voorloopig - de rubrieken niet te veel onder te verdeelen.
De praktijk leert, dat degenen die eenmaal met een dergelijke
indeeling van de ontvangsten en uitgaven in hun bedrijf zijn
begonnen, geleidelijk ook van andere onderdeelen de kosten
en opbrengsten wenschen na te speuren, hetgeen zeer ge...
makkelijk doorvoerbaar is door daarvoor naast het hoofdboek een afzonderlijk tabellarisch hulpboekje aan te leggen.
Wel is het noodzakelijk - althans voor bedrijven, die ook
'zelf hun hout kappen en opwerken tot sorteeringen - in het
tabellarisch kashoek een splitsing te maken in aanleg, verpleging en onderhoud naast,exploitatie-velling. Alle uitgaven
voor grondbewerking, planten, verplegen, dunnen enz. komen
dan op het eerste hoofd, doch zoodra met de velling en het '
ópwerken van het hout wordt begonnen, komen alle ontvangsten en uitgaven hiervoor op de' rekening .. exploitatie...
velling". Dit heeft het voordeel dat men aldus van iederen
, opstand tenslotte het juiste cijfer krijgt. van ,de netto-opbrengst
op stam en dus ook per m3 • Dit is een cijfer, dat iedere beheerder die zelf bosschen exploiteert, nauwkeurig moet
kennen en controleeren en dat in zijn boekhouding nief door
de andere uitgaven màg heenloopen .
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Dunnen daarentegen is een verplegingsmaatregel. De uitgaven hiervoor worden bij de kosten van grondbewerking.
aanleg en onderhoud opgeteld en komen dus in dezelfde
rubriek waarin b.v. ook de grondbewerking of het planten
is opgenomen. De opbreng'sten komen in het credit van deze
rubriek en worden van den kostprijs afgetrokken. Alle uitgaven voor de kweekerij als aankoop plaIltsoen. bemesting
enz. komen onder uitgaven onder dit hoofd en worden dan
later - zoodra dit mogelijk is - hier in het credit afgeboekt
en in het debet over de verschillende onderdeel en als naaldhout. loofhout enz. verdeeld. Heeft men een zeer eenvoudig
bedrijf met maar één of enkele houtsoorten en wenscht men
het aantal rubrieken zoo klein mogelijk te houden. zoo zou
het zelfs mogelijk zijn. 'om alle kweekerij-uitgaven direct
onder te brengen onder de rubriek ;.opgaande bosschen".
Wel moet het tabellarisch kasboek steeds de rubriek "algemeene kosten" bevatten, omdat er stee.ds uitgaven zijn als
beheerskosten en andere, welke niet direct op een bepaald

hoofd kunnen worden geboekt en die dus pas later naar rato
over de verschillende onderdeelen van het bedrijf kunnen
worden verdeeld. Zoodra dit mogelijk is worden deze posten
dan geboekt onder de ontvangsten van het hoofd .. algemeene
onkosten" en onder de uitgaven van de hoofden. welke daarmede dienen te worden belast.
.
Aan het einde van ieder boekjaar wordt het tabella~isch
kasboek afgesloten en worden de netto-kosten of opbrengsten
van ieder onderdeel overgebracht naar het ren tab i I iteitsboek .
. Zooals hierboven reeds is opgemerkt, bevat het rentabiliteitsboek op de eerste' bladzijde een samenvattiIlg van de
\ waarde der verschillende onderdeelen ten tijde van het opmaken van het eerste bedrijfsplan. Verder krijgt .hier eIk
onderdeel een afzonderlijke bladzijde, welke begint met de
boekwaarde van het bedrijfsplan, bijv. :
,
Grovedennenbosschen. 645.53 ha boekwaarde per I Jan.
19 .. f . ..
.
Hieronder, komen dan de jaarlijksche cijfers van ontvangsten of uitgaven, terwijl bovendien een bedrag voor rente
(bijv. 3 %) wordt bijgeschrevèn en waardoor dus de nieuwe
waarde op het einde van het boekjaar komt vast te staan.'
Zoodra een velling is afgewerkt en de netto-opbrengst dus
bekend is, wordt ,dit bedrag in het rentabiliteitsboek afgetrokken. Op het einde van de IO-jarige periode, wanneer
weer een herziening van het bedrijfsplan en van de. houtvoorraden plaats vindt,. heeft dan de eigenaar van ieder
onderdeel van zijn bedrijf naast elkander twee cijfers, die
hem een inzicht geven omtrent de finantieele resultaten te
weten:

a. de waarde, gebaseerd op de vorige inventarisatie

•

+ rente.

.
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en alle onkosten g;durende
periode
verminderd met de netto-opbrengst.en + rente.
.
b .. , de waarde. gebaseerd op de nieuwe inventarisatie. .
Over het algemeen is voor' eenvoudige bedrijven een dergelijk inzicht voldoende. Wel verdient het aanbeveling - en .
zooals gezegd. men komt hiertoe eigenlijk vanzelf - om
daarnaast te trachten door het aanleggen van één "f enkele
hulpboekjes een beter inzicht te verkrijgen in de finantieele \
resultaten van bepaalde onderdeelen van het bedrijf. Zoo is
bijv. zeer aan te raden. dat de beheerder ieder jaar van de
"akken. die hij dunt. de uitgaven en ontvangsten voor ieder'
vak in een hulpboekje afzonderlijk noteert. Hij krijgt daardoor een overzicht hoeveel m3 per ha op de "erschilIende
plaatsen worden uitgedund en wat hiervan de netto-opbrengst
is. Dit is een zeer waardevol cijfer voor den beheerder, dat.
hij ook zooveel mogèlijk in den Opstandslegger van iederè
afdeeling zie onder Hoofdstuk II) moet vastleggen. bijv.:

..

Vak 5 afd.

B.

4.50 ha

1941. Deze afdeeling geheel gedund.. Kosten van
dunnen: opwerken en vervoer van het hout f 355.60
Opbrengsten f 91430. .
. '
Uitgedund 5050 m 3 ' mijnhout. heiningpalen. perkoenen •. generatorhout. Netto-opbrengst per m3
558.70 = f 1106'·
.
5050
....
Is het bijhouden van deze gegevens voor ieder afzonderlijk vak misschien voor velen wat omslachtig en tijdroovend.
zoo wordt al veel bereikt. indien men deze cijfers jaarlijks
verzamelt voor alle dunningen bij ,elkander .In dus op deze
wijze een. jaarlijksch overzicht verkrijgt van:
a .. de totale kosten der dunning ;
•.
b. de totale opbrengsten; .
c. het totaal aantal verkregen m3 •
Verzamelen van deze gegevens in een post vraagt zeer
weinig extra werk. terwijl men hieruit waardevolle cijf~rs
verkrijgt. welke in dit geval worden genoteerd in het Jaarboek (zie hoofdstuk II).
Zooals ,hier.vóór reeds is opgemerkt. worden ook bij het
inrichten van een eenvoudig tabellarisch kasboek de ontvangsteneil uitgaven der vellingen bij voorkeur afzonderlijk
gehouden en wordt. na beëindiging. de eindopbrengst in het
rentabiliteitsboek Vil'; de waarde afgetrokkén.
Het verdient aanbeveling. dat de, beheerder ook dit cijfer
voor ieder bijzonder geval toetst aan de gegevens van zijn
.,
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bedrijfsplan. Immers hier heeft hij in den Perceelstaat voor
ieder te vellen vak .de yoorraadscijfers tijdens de laatste
opname en kan dus onmiddellijk beide cijfers met elkander
vergelijken, waarbij rekening moet worden gehouden met
,het aantal jaren, dat sindsdien is verloop en en' met eventueele uitgaven of inkomsten die sindsdien zijn verricht of
genoten.

\

Overigens zal uit het voorgaande dUidelijk zijn, dat de
hier geschetste werkwijze, waarbij men eigenlijk slechts werkt
met twee eenvoudige hulpboekjes (tabellarisch kasboek en
rentabiliteitsboek) wel belangrijke gegevens verschaft, doch
, verdér nog geen volledig inzicht geeft in de onc!erdeelen van
het bedrijf. Wil men dit bereiken, dan dienen-niet alleen de
uitgaven en ontvangsten der verschillende bedrUfsvormen.

doch ook die van elk vak en elke afdeeling afzonderlijk
worden gehouden. Hiervoor is veel uitgebreider systeem van
administratie noodzakelijk en dient een dubbele boekhouding
te worden toegepast.
Tab'cllarisch' grootboek.

Men krijgt dan in de plaats van het tabellarisch kasb~ek een'
tab e II a ris c h g r 0 atb 0 e k, waarin iedere afdeeling
een hoofd heeft en waarop de ontvangsten en uitgaven gespeJ

cificeerd worden geboekt en ieder jaar naar het betreffende
hoofd in het rentabiliteitsboek worden overgebrac~t. Op het
oogenblik van velling kent men aldus den juisten kostprijs
van ieder vak of afdeeling, terwijl ook bij de lO-jarige bedrijfsrevisies de kostprijs van ieder onderdeel kan worden
, 'vergeleken met de cijfers der inventarisatie.
Is bij velling de opbrengst hoog er dan !'ie kostprijs + aangenomen rente, zoo wordt in .dit jaar het meerdere bedrag
als winst boven de reeds berekende 3 % op de winst- en
verliesrekening gebracht; is deze lager, zoo wordt het ,te
kort als verlies afgeboekt. Ieder vak wordt dus op de balans
bij vêlling tegen kostprijs + rente van de rubriek "bosschen"
afgevoerd en dé kostprijs van .den grond (zonder bosch)
in de rubriek "woeste gronden" bijgeschreven.
H'et is dUidelijk dat op deze wijze een volledig inzicht
wordt verkregen met nauwkeurige contröle op alle cijfers
en gegevens van het bedrijfsplan.
De meeste bedrijven zullèn echter niet tot een dergelijke
omslachtige dubbele boekhouc!ing overgaan. Dit te meer, wijl,
hier te lande over het algemeen, slechts zeer weiniggroote
boschbedrijven voorkomen en het landgoedbezit gewoonlijk
voor een belangrijk gedeelte bestaat uit bo.uw- en graslanden,
verpachte objecten en dergelijke. Voor deze beheeren verliest
een vak.. en afdeelingsgewijze administratie voor een zeer

11.1 "' I I I

111

I

"'-4.'' ' -' ,'..1'_'<-'.lIL'...Lr;.."..L''lJ.-1.l'L"",',I;..'JJ"~I~'~:hI,,,'!INI' ~!I'fttr!ld_lr d,

11L1/"''''Y'"""",r''WIICI'''"ILJ'tL!'...ut'u..'.L.I!U,,-,U",,,,,,,,,,I'Mn.''''cII"IJJ,,''IU'U''-.JlO:

·"l!l!!n'M·It~,MqttijlF{i I

479

belangrijk gedeelte haar waarde. Hier zal de in ,dit hoofdstuk geschetste veel eenvoudiger boekhouding. uitgaande
van' het tabellarisch, kasboek en rentabiliteitsboek (voor
bepaalde onderdeelen bovendien gesteund door één of enkele
hulpboekjes ), voldoende' gegevens verschaffen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het inrichten en bij de herziening
van het qedrijfsplan, tevens voor het verkrijgen en behouden
. van een algemeen inzicht, in den finantieelen gang van zaken
van het bedrijf.
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