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VERSLAG VAN
DE STANDAARDEERINGSCOMMISSIE 1938 DER
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.*)

Sorteeringslijsten voor lnlandsch rondhout.
INLEIDING.

In Februari 1928 verscheen het. verslag van de door de
Nederlandsche Boschbouwvereeniging benoemde "Commissie tot het brengen van meerdere eenheid in de afmetingen

en de benamingen der inlandsche houtsorteeringen" ("Standaardeeringscommissie' ) .
In 1938 achtte het bestuur van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging het gewenscht genoemd rapport te herzien
en aan te passen aan de inmiddels gewijzigde omstandigheden.
In de vergadering van de vereeniging op 7 October 1938
bleken de leden het met deze opvatting eens te zijn. en werd
een commissie benoemd. die deze herziening tot taak kreeg,
Samenstelling der Commissie.
Tot leden der commissie werden aangewezen:

Dr. j. R. B e ver s I u i s te Wageningen.
Dr. G. H 0 u t zag ers te Arnhem.
j. G. Hupkes te Dieren.
j. H. Mem e I in k te Harskamp.
j, C. E. C. N. M ti I der te Het Loo.
Dr. A. A. C. Sp r a n g ers te Utrecht.
P. M. Tutein Nolthenius te Breda en
P. j. W i c her s 0 n te Steenwijk.
die zich allen bereid verklaarden zitting te nemen. Evenals
in de oorspronkelijke commissie zijn derhalve zoowel hout...
producenten als houthandelaren. tevens verwerkers van in,...

landsch hout. vertegenwoordigd. welke laatste zijn aangewezen door den Nederlandschen Houtbond.
*) Dit rapport zal een punt van bespreking uitmaken op de eerstvolgende
algemeene vergadering van de Nederlandschc Boschbouwvereeniging.
Het Bestuur.

1I.]'W:UIIIfIN.1II

11 IIII

.l

"""1

, tri!

I1

IIln'l IIJI' 11_

I "_11'1'111' I por 11'IrUIl"V 'p '"

"

114
Op 29 October 1938 werd de Commissie door den Voorzitter der Nederlandsche Boschbouwvereeniging Prof. A. te
We c hel te Wageningen geïnstalleerd.
Het verheugde hem dat ook thans weer vertegenwoordigers
van den Neder!. Houtbond bereid waren gevonden met den
boschbouw te overleggen over deze voor den handel en VoOr
het boschbedrijf belangrijke aangelegenheid. Het bestuur der
Neder!. Boschbouwvereeniging stelde voor Dr. B e v e rs I u i s als voorzitter der commissie aan te \vijzen.
Als secretaris werd door de· Commissie aangewezen Dr.
A. A. C. S p r a n g ers, die zich tot het vervullen dezer
functie bereid verklaarde.

Gehouden vergaderingen.
De commissie hield hare vergaderingen te Arnhem in het
Geoouw der Nederlandsche Heidemaatschappij, die welwillend daartoe de gelegenheid bood, waarvoor de commissie
ook te dezer plaatse gaarne haar dank betuigt.

Ondervonden medewerking.
De commissie heeft zich tijdens hare werkzaamheden herhaalde malen gewend om inlichtingen tot vereenigingen van
deskundigen, andere lichamen en autoriteiten, o.m. tot de
Commissie in zake het gebruik en de verwerking van Inlandsch hout in Nederland, de Vereeniging het Grondbezit,
de Vereeniging van Rentmeesters, de Mijndirecties, de Provinciale Electriciteitsmaatschappijen, de Gemeentelijke Technische diensten van verscheidene groote gemeenten en voorts
tot een aantal particuliere onderneming.en op het gebied van
den handel en de verwerking van inlandsch hout.
M'et erkentelijkheid kan worden vastgesteld, dat de gevraagde inlichtingen in alle gevallen welwillend zijn verstrekt.
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ALGEMEENE OPZET EN OPMERKINGEN.

Lijsten A B en C.
De verkoop van het inlandsch hout geschiedt:
A. op stam,
B. als geveld lang hout,

e.

in gereed gemaakte sorteeringen.

In den regel verkoopt de eigenaar van houtopstanden deze
op stam of als geveld lang hout. Bij verkoop op stam bestaat
behoefte om bij de aanbieding in advertenties. publicaties of
correspondentie den houthandel eenige globale gegevens te
kunnen verstrekken over de afmetingen van de te verkoopen

bosschen of boom en. Voor den verkoop in het bosch van
geveld lang hout is het wenschelijk. dat dit wordt gesorteerd
in kavels naar de geschiktheid vOOr verschillende doeleinden.
terwijl het aan den houthandel wordt overgelaten voor verdere sorteering te zorgen. Bij de aanbiedingen bestaat de
behoefte de hoeveelheid te kunnen vermelden van de partijen.
die voor bepaalde categoriën van houthandelaren of voor
bepaalde bestemmingen in aanmerking komen. Voorts is het
in de eerste plaats voor den houthandel en de gebrUikers.
maar ook voor de bosch eigenaren die zelf tot den aanmaak
van bepaalde sorteeringen overgaan. noodzakelijk dat een
juiste omschrijving wordt gegeven van ieder sortiment.
De commissie meent dat het wenschelijk is de sorteerings ...

lijsten die zij als resultaat van haar arbeid hierbij aanbiedt.
te doen aansluiten bij de hiervoor genoemde in de praktijk
voorkomende wijzen van verkoop en heeft daarom voor naald-

hout. eikenhóut en beukenhout drie lijsten ontworpen.
Lijst A. Verkoop op stam.
Lijst B. .Verkoop van geveld lang hou t.
Lijst
Sorteeringen.

e.

Voor populierenhout en iepenhout. dat zelden anders dan
op stam of als geveld lang hout wordt verkocht en waarvan
weinig met Dame te noemen sorteeringen voorkomen, is vol-

staan met het ontwerpen van lijsten A en B.
Naar de meening der commissie ligt het over het algemeen
niet op den weg der houtproducenten sorteeringen als bv.
dwarsliggers. straatblokjes. e.d. zelf als zoo danig aan te
bieden. Zij noemt deze bestemmingen om aan te duiden.
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waarvoor de besproken maten en kwaliteiten worden gebruikt.
Overigens zij er op gewezen. dat het niet gewenscht is om
bv. bij aanbiedingen van een partij zaaghout uit bollen Ie en
He klasse bestaande. de stammen te verzagen en aldus de
beide kwaliteiten ook inderdaad te splitsen. Bij verkoop per
m3, verschillend in prijs naar de klasse, is het beter dergelijke
stammen wel in tweeën op te meten, doch ze onafgekort te
laten. De zaag worde door den verkooper zoo min mogelijk
gebruikt.
Vormgeta.llen. Opmeten van hout op stam.
De commissie heeft gemeend er goed aan te doen een korte
- uiteenzetting voor de praktijk te geven betreffende het opmeten van hout op stam. Hoewel niet rechtstreeks liggende
binnen de opdracht aan deze commissie, achtte zij het van
belang te trachten ook in dit opzicht meer eenheid te krijgen,
zoodat men bij opgaven van hoeveelheden staand hout nauw..
keuriger weet op welke wijze is opgemeten. De opgaven be-

treffende houtprijzen verkrijgen daardoor ook meer vergelijkbare waarde. Deze uiteenzetting is als bijlage aan dit verslag
toegevoegd.
Doorsnede en omtrek. Kop en Top. Afrondingen.
In de lijsten is bij het aangeven der afnietingen zooveel
mogelijk zoowel de doorsnede, waarmede steeds wordt bedoeld "diameter" of "middellijn", als de omtrek genoemd.
Alleen in de gevallen waarin het in de praktijk gebruikelijk
is slechts een der beide toe te passen, is daarbij aangesloten.
In de lijsten A is, met name wat de omtrek betreft, in den
regel afgerond tot op 10 of 5 cm.
In plaats van de uitdrukkingen "kop" en "top" die vaak
tot misverstand aanleiding hebben gegeven, zijn, waar noodig.

in de lijsten de termen "dikke-" en "dunne eind" gebezigd.
Belang van een uniforme sorteering.

De opmerkingen, die de commissie 1928 te dezer zake in
de inleiding van haar verslag maakte, gelden nog onverminderd en met instemming worden daaruit hier de volgende
zinsneden overgenomen:

"In het algemeen wordt aan de sorteering van het hout
"hier te lande nog onvoldoende zorg besteed, terwijl tusschen
"de boscheigenaren, die wèl werk van het sorteeren maken,
"weinig overeenstemming bestaat inzake afmeting en ben a"ming der sortimenten.

"Deze toestand leidt tot schade, zoowel voor de bosch- .
"eigenaren, als voor den bona-fide handel; hierdoor toch is

\17

"het over en weer vaak niet voldoende duidelijk. wat aan·
"geboden of gevraagd wordt. een omstandigheid. waarvan
"alleen enkele handelaars met plaatselijke bekendheid kunnen
"profiteeren.
"Verder wordt ook een betrouwbare statistiek over het
"verloop der houtmarkt er vrijwel onmogelijk door gemaakt".

,

Wenken ter bevordering van den afzet van inlandsch hout.

De commissie vestigt er de aandacht op. dat in sommige
. gevallen het gebrUik van inlandsch hout kan worden bevorderd door geringe wijzigingen aan te brengen in de voorgeschreven maten van bepaalde sortimenten. Hierdoor kan de
mogelijkheid tot levering van inheemsch hout worden verruimd zonder dat nadeel wordt toegebracht aan de deugdelijkheid van het materiaal of van het uit te voeren werk.
Bij de toelichting der afzonderlijke sorteeringen worden
deze gevallen nader omschreven.
De 'commissie acht het ook in het belang van verkoopende
en koop ende partijen. om hier te wijzen op het nut van cen-

.

trale punten. waar aanbod en vraag inzake diverse sorteerin ..

gen elkaar kunnen ontmoeten. waardoor op praktische en
voordeelige wijze de afzet en de verhandeling daarvan worden
bevorderd.
/

De commissie eindigt met den wenseh uit te spreken. dat
alle betrokkenen zich zullen houden aan de thans voorgestelde
indeelingen.

De afzetmogelijkheden van het inlandsehe hout zullen daardoor gunstig worden beinvloed.
De commissie.
J. R. BEVERSLUIS.
G. HOUTZAGERS.
J. G. HUPKES.
J. H. MEMELINK.
J. C. E. C. N. MULDER.
A. A. C. SPRANGERS.
P. M. TUTEIN NOLTHENIUS.
P. J. WICHERSON.
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SORTEERINGSLI]STEN VOOR! INLANDSCH
RONDHOUT.
NAALDHOUT (vn!. groveden).
Naaldhout. Lijst A. Verkoop op stam.
(Met schors gemeten).

I. Overwegend zwaar paalhout. Gem. doorsnede op borsthoogte minimum 20 cm (omtrek 60 cm).
Il. Overwegend zaaghout. Gem. doorsnede op borsthoogte
minimum 20 cm (omtrek 60 cm).
111. Overwegend lichtet paalhout en mijnhout. Gem. doorsnede op borsthoogte minimum 15 cm (àmtrek
45 cm).
IV. Overwegend mijnhout. Gem. doorsnede. op borsthoogte
minimum 10 cm (omtrek 30 cm).
Naaldhout. Lijst B. Verkoop van geveld lang hout.
. (Met schors gemeten).

I. Zaaghout. 'Midden-doorsnede min. 25 cm (omtrek plm.
80 cm).
Geschikt voor damwand, dwarsliggers, planken,
kisthout, alsmede voor zeer zware palen.
11. Zwaar paalhout en licht zaaghout. Midden-doorsnede
18-25 cm (omtrek plm. 60-80 cm) ; dunne eind
afgekort tot waar in de kroon de bruikbare stam
eindigt.
Geschikt voor heipalen en andere zware palen, kist.en krathout, lichte dwarsliggers.
lIl. Middelzwaar paalhout en mijnhout. Midden-doorsnede
12-18 cm (omtrek plm. 40-60 cm) : aan het dunne
eind doorsnede minimum '4 cm (omtrek 12.5 cm).
Geschikt voor lichte heipalen, telefoon-, telegraafen andere leiding palen, gordinghout (zware balk-.
slieten of gebinthout), krathout, mijnhout.
IV. Licht paalhout en mijnhout. Midden-doorsnede 9-12
cm (omtr<;,k plm. 30-40 cm) ; aan het dunne eind
doorsnede minimum 4 cm (omtrek 12,5 cm).
Geschikt voor mijnhout, heining-, perkoen-, boompalen, steigerhout, kortelingen, turflatten, daksparren.
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V. Boerengeriefhout (en mijnhout). Midden-doorsnede tot
12 cm (omtrek tot plm. 40 cm) ; dunne eind afgekort tot doorsnede 4 cm (omtrek plm. 12.5 cm).
Geschikt voor slieten, heining hout. daksparren,
mijnhout.
VI. Lichte sorteeringen. Midden-doorsnede tot 6 cm (omtrek tot plm. 20 cm) ; dunne eind niet afgekort.
Geschikt voor boonstaken, bloem-, zaadstokken,
klaverruiters, tuin- of kribpaaltjes, hekstokken,
turHatten.
VII. Brandhout. Krom en beschadigd stamhout in aIle afmetingen; takhout.
Naaldhout. Lijst C. Sorteerlngen.
(AIle zonder schors gemeten, behalve boonstaken (27)
en bloemstokjes (30)).
I. ZAAGHOUT.

m,

"

1. Zaaghout Ie klasse. Minimum afmetingen: lang 4
omtrek ajh dunne eind 82 cm (doorsnede 26 cm).
2. Zaaghout 2e klasse. Minimum afmetingen: lang 1,80 m,
omtrek nih dunne eind 72 cm (doorsnede 23 cm).
3. Zaaghout voor dwarsliggers. Normaalliggers : recht, lang
2,60-2,70 m, doorsnede aJh dunne eind minimum
26 cm (omtrek 82 cm); smalspoorliggers : lang
1,40-1.80 m, doorsnede aJh dunne eind 20-25 cm
(omtrek 63-79 cm).
4. Zaaghout voor kist- en krathout. Minimum afmetingen:
lang 0,60 m met 10 cm opwaarts, omtrek aa'.' het
dunne eind 47 cm (doorsnede IS cm j.
II. PAALHOUT.

Zwaar paalhout.

5. Zware heipalen: minimum afmetingen: lang 6 m, omtrek
op 1 m van het dikke eind 75 cm (doorsnede 24 cm).
6. Zware telefoonpalen en andere leidingpalen : minimum
afmetingen: lang 8 m, omtrek op I m van het dikke
eind 60 cm (doorsn~.I!.~ 19 ·cm).
M i d del z w a arp a a 1hou t.

7. Lichte heipalen: minimum afmetingen: lang 2 m, omtrek
op 1 m van het dikke eind 50 cm (doorsnede
16 cm).

/
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8. Telefoon- en andere leidingpalen : minimum afmetingen:
lang 6 m, omtrek op 1 m van het dikke eind 50 cm
(doorsnede 16 cm),
9. Schoren voor telefoon- en andere leidingpalen : minimum
afmetingen: lang 5 m, omtrek in het midden 45 cm
(doorshede 14 cm), omtrek aan het dunne eind
36 cm (doorsnede 12 cm).
10, Gordinghout, zware balkslieten, gebinthout : minimum
afmetingen: lang 8 m, omtrek aan het dunne eind
32 Cm (doorsnede 10 cm; middenomtrek 44 cm).

Licht paalhout.
11. Steigerhout:
minimum afmetingen: lang 6 m" omtrek a!h dunne
eind 22 cm (doorsnede 7 cm),
(doorsnede 7 cm),
12. Ankerhout :
minimum afmetingen: lang 1 m, omtrek a/h dunne
eind 31 cm (doorsnede 10 cm).
13, Perkoenen :
minimum afmetingen: lang 1,20 m, omtrek op
10 cm van het dikke eind 30 cm (doorsnede 10 cm).
14. Kortelingen:
minimum afmetingen: lang 1,40 m, omtrek aan het
dunne eind 22 cm (doorsnede 7 cm),
15. Boompalen :
minimum afmetingen: lang 2,25 m, midden-omtrek
22 Cm (doorsnede 7 cm),
16, Heiningpalen (weipalen ) :
Zw a re; minimum afmetingen: 1,60 m lengte,
31-35
cm omtrek op het midden (doorsnede
'-1'
IO-U cm). Mi d del z war e; minimum afmetingen: 1,60 m lengte, 27-30 cm omtrek op het
midden (doorsnede 9-10 cm).
L i c h te; minimum afmetingen: 1,60 m lengte,·
22-26 cm omtrek op het midden (doorsnede
7-8 cm),
17, Landaanwinningspaaltjes ; Zie toelichting.
,

l

111. MIJNHOUT.

Van 0,70 tot 5 m lengte, en omtrek op het midden
16-60 cm (doorsnede 5-19 cm).
IV. BOERENGERIEFHOUT.

18. Lichte balkslieten :
minimum afm, lang 4 m, omtrek a/h dunne eind
19 Cm (doorsnede 6 cm).
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19. Daksparren: idem.
20. Hopstaken: minimum afm. lang 8 m, omtrek in het midden 30 cm (doorsnede 10 cm).
21. Heininghout (slieten) :
minimum afm. lang 6 m, omtrek op I m v/h dikke
eind 16 cm (doorsnede 5 cm).
V. HOUTWOLHOUT.

Lang 50 cm of veelvouden daarvan,
minimum 10 cm (omtrek 30 cm).

doorsnede

VI. LICHTE SORTEERINGEN.

22. Hekstokken :
Lang 2,80 m, 14-18 cm omtrek a/h dunne eind.
23. Klaverruiterstokken :
Lang 2 m, 12-16 cm omtrek aih dunne eind.
24. Stokken voor dakruiters en maisdrooginrichtingen:
zie toelichting.
25. Turflattenhout :
lang 0,85-0,92 m, mlmmum 13 cm omtrek in het
midden, af te leveren tot 40 à 50 cm omtrek.
26. Tuin- of kdbpa~ltjes:
minimum afrn. lang 0,80 m, 13 cm omtrek aih dunne
eind.
27. Boonstaken: (met schors te meten).
L i c h t e, 3-4 m lengte, 8-10 cm omtrek op I m
v/h dikke eind.
Mi d del z war e, 4-5 m lengte, 10-13 cm omtrek op I m v/h dikke eind.
Zw are, 5-6 m lengte, 13-16 cm omtrek op 1 m
v/h dikke eind.
28. Afgetopte boonstaken: (met schors te meten): lang
2,20-3 m, omtrek op I m vJh dikke eind: 7-10 cm.
29. Zaadstokken :
Lang 1,80 m, omtrek aJh dunne eind 5-9 cm.
30. Bloemstokjes : (met schors te meten).
Lang 2-3 m, omtrek op I m vjh dikke eind 6-8 cm.
31. Erwtenrijs:
Lang vanaf 1,40 m, omtrek der bossen in het midden
80-100 cm (25 st. per bos).
32. Krib of rijshout:
Zie toelichting.
VII. BRANDHOUT EN TAKKENBOSSEN.

Zie toelichting.
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EI KEN HOUT.
Eikenhout. Lijst A. Verkoop op stam.
(Met schors gemeten).
Gezonde stammen. lengte op te geven tot bruikbare
werkhoutlengte.
Dikteklassen :
I. Zware stammen: doorsnede op borsthoogte minimum
60 cm,. (omtrek minimum 190 cm).
2. Middelzware stammen: doorsnede op borsthoogte
35-60 cm. (omtrek 110-190 cm).
3. Lichte stammen: doorsnede op borsthoogte 15-35 cm.
(omtrek 50-110 cm).
Eikenhout. Lijst B. Verkoop van geveld langhout.
(Met schors gemeten).
I. Zaaghout. Zwaar. levend. gezond hout. zonder gebreken.
a. Gladde onderstammen. practisch recht. niet gedraaid.
zonder gebreken. afgekort onder den eersten noest.
b. Volle. nagenoeg rechte stammen in alle lengten. in den
regel afgekort op de plaats waar de spil een dikte heeft
van minstens Y2 van die op borsthoogte.

Dikteklassen van a en b:
1. Doorsnede in het midden 70 cm en hooger. (omtrek
220 cm en hooger)
2.
60-70 cm, (omtrek 190-220 cm)
50-60 cm, (...
155-1,90 cm)
3.
40-50 cm, (
125-155 cm)
4.
30-40 cm, (
95-125 cm)
5.
11. Paalhoul. Recht. levend, gezond hout. _
a. Zwaar paalhout : min. afmetingen: lang 12 m, omtrek
ijh midden 140 cm (doorsnede 45 cm) ;
b. Middelzwaar paalhout : min. afmetingen: lang 7 m.
omtrek ijh midden 95 cm (doorsnede 30 cm) ;
c. Licht'paalhout: min. afmetingen: lang 1,60 m, omtrek
iJh midden 32 cm (doorsnede 10 cm).

111. Geriefhout. Alle lengten. Doorsnede in het midden
7-13 cm, (omtrek 22-40 cm)
IV. Brandhout. Krom. noestig, beschadigd en ziek hout in
alle afmetingen.

_
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Eikenhout. Lijst C. Sorteeringen.
(Met schors gemeten).
I. ZAAGHOUT.

1. Zaaghout Ie klasse: gladde onderstammen zonder ge-

breken (geschikt voor meubelhout). Min. afm. lang
4 m. omtrek in het midden 140 cm. (doorsnede
45 cm).
2. Zaaghout 2e k/asse: ruwe stammen en middenstukken
(geschikt voor bestekhout. d.i. in den gebruiksvorm
gezaagd hout. wisselhout en dwarsliggers). Min.
alm. lang 2.60 m. omtrek in het midden 95-140 cm
(doorsnede 30-45 cm) .
. 3. Zaaghout voor dwarsliggers:
a) voor normaalliggers.
Recht, lang 2,60-2,70 m, min. omtrek aan het
dunne eind 82 cm (doorsnede 26 cm).
b) voor smalspoorliggers.
Lang 1,40-1,80 m, min. omtrek ajh dunne eind
63-80 cm (doorsnede 20-25 cm).
4. Zaaghout voor wisse/houten: Lang 2.80-7,50 m. min.
omtrek alh dunne eind 88 cm (doorsnede 28 cm).
II. PAALHOUT.

Zwaar paa/hout:
min. afm. lang 12 m, omtrek ilh midden 140 cm,
(doorsnede 45 cm).
Middelzwaar paalhout :
min. afm. lang 7 m, omtrek ijh midden 95 cm. (doorsnede 30 cm).
Licht paa/hout :
min. alm. lang 1,60 m. omtrek i/h midden 30 cm,
(doorsnede 10 cm).
(O.a. geschikt voor perkoen paaltjes ).
lil. GERIEI'HOUT.

Alle lengten heiningpalen. karboomen in verschillende afmetingen. Doorsnede in het midden 7-13
cm (omtrek 22-40 cm).
IV. HAKHOUT EN TAKHOUT.

1. Schors.
2. Talhout.
3: Takkenbossen.
4. Krib- en rijshout.

(Zie toelich tin g ) .
Idem.
Idem.
Idem.
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V. BRANDHOUT.

(Zie toelichting).

BE U KEN HOUT.
Beukenhout. Lijst A. Verkoop op stam.
(Met schors gemeten).

~

Gezonde stammen. lengte op te geven tot bruikbare
werkhoutlengte.
Dikteklassen :
l'. Zware stammen: doorsnede op

borsthoogte minimum
60 cm (omtrek minimum 190 cm).
2. Middelzware stammen: doorsnede op borsthoogte
35-60 cm (om trek 110-190 cm).
3. Lichte stammen: doorsnede op borsthoogte 18-35 cm
(omtrek 55-110 cm).
Beukenhout. Lijst B. Verkoop van geveld lang hout.
(Met schors gemeten).
I. Zaaghout: Zwaar levend, gezond hout. zonder gebreken.

a) Gladde onderstammen, zonder gebreken, afgekort onder den eersten noest.
b) Volle. nagenoeg rechte stammen in alle lengten.
afgekort waar zware noesten het hout Voor zaag_
hout minder geschikt maken.
Dikteklassen voor a en b:
I. Doorsnede in het midden 80 cm en hoog er
(omtrek 250 cm en hoog er).
2. Doorsnede in het midden 60-80 cm
(omtrek 190-250 cm).
3. Doorsnede in het midden 40-60 cm
(omtrek 125-190 cm) .
• c) Lichte stammen in volle lengte,' afgetopt waar.
de spil een dikte heeft van minstens Y2 van die
op borsthoogte en een minimum doorsnede van
18 cm (omtrek 57 cm).

11. Brandhout.
Stam en takhout in alle afmetingen, beschadigd en
ziek hout.'
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Beukenhout. Lijst C. Sorteeringen.
(Met schors gemeten).
I. ZAAGHOUT.

1. Zaaghout 1e klasse: gladde onderstammen zonder gebreken. geschikt voor walsen. meubelhout (stoelen),
bestekhout (in den gebruiksvorm gezaagd hout).
Zie voorts toelichting. Minimum afmetingen: leng-

te 3 m, omtrek in het midden 125 cm, (doorsnede
40 cm).
2. Zaaghout 2e klasse: ruwe stammen, geschikt voor dwarsliggers, brugdekken, straatblokjes, kuip- en borstelhout. Minimum afmetingen lengte 2,60 m, omtrek
aan het dunne eind 82 cm (doorsnede 26 cm), voor
borstels' vanaf 57 cm. omtrek aan het dunne eind
(doorsnede 18 cm).
3. Zaaghout voor dwarsliggers: Normaalliggers : Recht,
lang 2,60-2,70 m, minimum omtrek aan het het
dunne eind 82 cm (doorsnede 26 cm).
11. BRANDHOUT.

(Zie toelichting).

IEPENHOUT.
Iepenhout. Lijst A. Verkoop op stam.
(Met schors gemeten).
Gezonde stammen, lengte op te geven tot bruikbare
werkhoutlengte.
Dikteklassen.
1. Zware stammen: doorsnede op borsthoogte minimum
60 cm (omtrek 190 cm en hoog er ).
2. Middelzware stammen: doorsnede op borsthoogte 3560 cm (omtrek 110-190 cm).
3. Lichte stammen: doorsnede op borsthoogte 15-35 cm
(omtrek 50-110 cm).
Iepenhout. Lijst B. Verkoop van geveld lang hout.
(Met schors gemeten).

Zaaghout. Zwaar, levend, gezond hout. zonder gebreken.
a) Gladde onderstammen, practisch recht, niet gedraaid, zonder gebreken. afgekort onder den
eersten noest.
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b) volle, nagenoeg rechte stammen in alle lengten,
afgekort waar de spil een dikte heeft van minstens Yz van die op borsthoogte.
Diktek/assen van a en b.
1. Doorsnede in het midden 70 cm en hooger
(omtrek 220 cm en hooger).
2. idem 60-70 cm (omtrek 190-220 cm)
3. idem 50-60 cm (omtrek 155-190 cm)
4. idem 40-50 cm (omtrek 125-155 cm)
5. idem 30-40 cm (omtrek 95-125 cm).
Iepenhont. Sorteeringen.
(Zie toelichting).

POP U L I ER E N HOU T.
Populierenhout. Lijst A. Verkoop op stam.
(Met schors gemeten).
Gezonde stammen, lengte op te geven tot bruikbare
werkhoutlengte.
Dikteklassen.
1. Zware stammen: doorsnede op borsthoogte mini ...
mum 60 cm (omtrek minimum 190 cm).
2. Midde/zware stammen: doorsnede op borsthoogte
35-60 cm (omtrek 110-190 cm).
3. Lichte stammen: doorsnede op borsthoogte
20-35 cm (omtrek 60-110 cm).

a.

Populierenhout. Lijst
Verkoop van geveld lang hóut.
(Met schors gemeten).
a. gladde onderstammen, practisch recht, niet gedraaid, zonder gebreken, afgekort onder den
eersten noest.
b. Volle, nagenoeg rechte stammen in alle lengten,
afgekort waar zware noesten het hout voor werkhout minder geschikt maken.
Diktek/assen van a en b. '
I. Doorsnede in het midden minimum 50 cm, alh
dunne eind 35 cm (omtrek plm. 150 cm, dunne
eind 110 cm).
Geschikt voor zaaghout en triplex.
2. Doorsnede in het midden 'minimum 40 cm, aJh
dunne eind 25 cm (omtrek plm. 120 cm, dunne
eind 80 cm).
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Geschikt voor lucifers en klompenhout.
3. Doorsnede. in het midden minimum 25 cm, afh

dunne 20 cm (omtrek plm. 80 cm, dunne
eind 60 cm).
Geschikt voor klompenhout.
4. Doorsnede in het midden beneden 25 cm, a!h
dunne eind 10 cm (omtrek plm, 80 cm, dunne
eind 30 cm).
Geschikt voor papier- en kisthout.
c. Stammen met gebreken, takken of overgroeide
takstompen.
Geschikt voor blindhout van meubelen, kisthout,
papierhout.
Populierenhout, Sorteeringen,
(Zie toelichting).

OVERIG LOOFHOUT.
Indeeling als Iepenhout.
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TOELICHTING BIJ DE SORTEERINGSLIJSTEN
VOOR INLANbsCH RONDHOUT.
N AALDHO UT,
Naaldhout. Lijst A. Verkoop op stam.
(Met schors gemeten).
Bij de meting van opstanden van naaldhout dienen steeds
alle boom en te worden geteld en ten minste 10% daarván te
worden gemeten.

De nauwkeurigste methode om de doorsnede te bepalen is
het klemmen overkruis, Bij het klemmen worden alleen de
volle cm genomen. waarbij steeds naar beneden wordt afgerond. Het meten van den omtrek met behulp van .een meet-

bandje is echter in den houthandel de meest gebruikelijke
methode. De meting geschiedt met de schors. echter wordt
steeds bepaald de hoeveelheid bruikbaar hout. d.w.z. hout
tot 5 cm diameter. zonder schors.
In de bijlage wordt in verband hiermede de wijze van opmeten van het ho~t op stam nader omschreven.

Naaldhout. Lijst B. Verkoop van' geveld hout. ,
(Met schors gemeten).
In afwijking van de Sorteeringslijst 1928 heeft de commissie gemeend het "boerengeriefhout" met uitzondering van
heiningpalen. (weipalen). niet onder het paalhout te moeten
rangschikken daar het bijna nooit tot het handelshout wordt
gerek~nd.

Het is thans als een afzonderlijke groep ingelascht na' het
lichte paal- en mijnhout. waarbij dient te worden opgemerkt.
dat sommige maten die worden verkocht als boerengeriefhout.
ook nog voor mijnhout kunnen dienen. terwijl de overige maten van mijnhout onder het "paalhout" en het "lichte paalhout" thuis behooren.
Naaldhout. Lijst C. Sorteeringen.
(Alle maten zonder schors gemeten, behalve boonstaken (27)
en bloemstokjes (30»).
I. ZAAGHOUT.

\. Zaaghout Ie klasse.
Te gebruiken voor bestekhout. inclusief zwaar damwand.
Onder bestekhout wordt verstaan in den gebruiksvorm ge-
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zaagd hout. Lengte der bollen van 4 m af. opklimmende met
telkens 10 cm. Kromming hoogstens 2% (2 cm per ml). echter mogen geen krommingen in meer dan één richting

VOor ....

komen. Het hout moet noestvrij en geheel gezond zijn.
Voor damwand liggen de voorgeschreven breedtematen
tegenwoordig in den regel tusschen 16 en 30 cm. in het werk
gemeten. In de meeste gevallen zou echter zonder technisch
bezwaar volstaan kunnen worden met een minimumbreedte
van 14 cm. De Directie der Zuiderzeewerken staat dan ook
levering tot 14 cm toe. hetgeen in hooge mate ten goede komt

aan de leveringsmogelijkheid van inlandsch hout. Het is wenschelijk dat er op wordt aangedrongen de laàtstgenoemde
minimum-breedte meer algemeen toe te laten.
Voorts zou het van belang zijn het daarheen te leiden. dat
in de K.V.H. (Keuringsvoorschriften voor Hout. Normaalblad N. 1012) warde opgenomen. dat inlandsch grenen
damwand niet buiten het hart behoeft te zijn gezaagd. Door
het stellen van den laatstgenoemden eiseh. hetgeen herhaaldelijk voorkomt. wOI:dt de levering van inlandsch hout practisch
onmogelijk. De afmetingen van het inlandsch rondhout veroorloven namelijk meestal slechts. uit één stam 2 of 3 platen
damwand van 16-30 cm breedte te zagen. Moet nu buiten
het hart worden gezaagd. dan zullen minder platen uit een
stam kunnen vallen. waardoor de verzaging tot damwand
niet meer economisch kan geschieden. De eisch van verza ..
ging buiten het hart is trouwens voor inlandsch grenen over-

bodig te achten. temeer omdat damwand veelal onder water
wordt gebezigd, waardoor een ev.entueel bezwaar van scheu-

ren wordt opgeheven.

2. Zaaghout 2e klasse.
Geschikt voor bestekhout. licht damwand. straatblokjes.
terwijl er ook andere sortimenten als b.v. kisthout uit kutnen
worden verkregen. Voor straatblokjes worden veelal de afmetingen 16Yz x 8 cm voorgeschreven. Voor de toepassing
van inlandsch grenen zou het van belang zijn dat als normale
afmeting de grootte 15 x 7 cm werd gekozen. Alsdan is het
mogelijk om rondhout van plm. 22 Cm doorsnede af. dat in
ons land veel voorkomt. hiervoor aan te wenden, terwijl voor
de maat 16Yz x 8 slechts rondhout van 24 cm doorsnede af

kan worden gebruikt.

3. Zaaghout voor dwarsliggers. Geen toelichting.
4. Zaaghout voor kist- en krathout. Geen toelichting
11. PAALHOUT.

Zwaar paalhout.
(Zware) heipalen.
Het voornaamste sortiment van paalhout (zwaar en middel-
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zwaar) zijn de heipalen. Deze worden in een zeer gevarieerd

aantal maten verhandeld, afhankelijk van de gesteldheid van
den bodem, waarin ze worden gebruikt. Men kent in den
houthandel een aantal hieronder genoemde benamingen, die
afgeleid zijn van de plaatsen van gebruik, 'omdat aldaar de
betreffende sortimenten in den regel worden gevraagd.
Sommige dezer benamingen hebben in de laatste jaren hun
beteekenis geheel of ten deele ingeboet, omdat in de betrokken plaatsen de gebruikelijke maten werden gewijzigd,

Amsterdamsche palen. Op Yz m van het dikke eind 75 cm
omtrek, aan het dunne eind 32 cm; lengte 10-18 m
Deze palen worden in Amsterdam voornamelijk in den
'woningbouw gebruikt. In de bestekken van den Dienst der
Publieke werken worden meest de volgende afmetingen voorgeschreven: omtrek op I m van het dikke eind 85 cm, aan
het dunne eind 45 cm, lengte plm. 14 m.
Dordtsche palen. Deze palen hebben tegenwoordig de volgende maten:
Omtrek op 1 m van
I et dikke eind

Omtrek aan het
dunDe eind

Lengte

90 cm
42 cm
16-18 m
80 "
40 "
14-15
78 "
36 "
12-13 "
75 "
32
10-11
Goudsche palen. Op Yz m van het dikke eind 65 cm, aan
het dunne eind 35-40 cm omtrek, lengte 10-14 m.

,

Groningsche palen. Deze worden onderscheiden in :
1. Woningbouwpalen, lengte 7-10 m, omtrek op Yz m van
het dikke eind 75 cm (doorsnede 24 cm), omtrek aan het
dunne eind 35 à 40 cm (doorsnede 11 à 13 cm) ;
2. Palen voor waterschappen. walbeschoeiingen enz., lengte
2.50- 4 m, doorsnede in het midden 13-17 cm (omtrek
40-53 cm) ;
3. Palen voor de Provincie Groningen.
Volgens bestek, lengte 4-12 m, omtrek op 1 m van het
dikke eind 80 à 85 cm (doorsnede 25 à 27 cm). Haagsche palen. Eigenlijk kan hiervan beter niet meer
worden gesproken. In den Haag worden in verband met de
uiteenloopende bodemgesteldheid palen van 3-16 m toegepast, aan het dunne eind 40-60 cm omtrek met een verloop
van 2,5 cm per m'naar het dikke eind toe. De vroegere zgn.
Haagsche paal had gewoonlijk 16 cm doorsnede aan het dikke,
14 cm aan het dunne eind, bij een lengte van 3 m. De maten
liepen op tot 22 cm doorsnede aan het dikke en 14 cm aan
het dunne eind, bij 7 m lengte.

..
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Haarlemsthe palen. Op J1 m van het dikke eind 70 cm, aan
het dunne eind 30 cm omtrek, lengte 3-6 m. Deze palen
worden in Haarlem weinig mëer gebruikt. Voor kademuren
en bruggen past men tegenwoordig aldaar 5-10 m lange
inlandsche heipalen toe, omtrek op I m van het dikke eind
0.80 m, aan het dunne eind 0.55 m, voor rioleeringswerken
palen van 2,5-6 m, omtrek op I m aan het dikke eind 0.55
m, aan het dunne eind 0.40 m.
Leidsche palen. De vroeger als zoodanig bekend staande
dunne palen (omtrek op I m van het dikke eind 70 cm, aan
het dunne eind 32 cm, lengte 12-16 m) worden in Leiden
niet meer voorgeschreven. De gebruikelijke palen hebben aldaar een lengte van 12-16 m bij een omtrek op I m van
het dikke eind van 0.79 m-0.87 m, aan het dunne eind 0.400.47 m, en zwaarder.
Rotterdamsche palen. Ook deze naam heeft WeIllIg beteekenis meer. Voor den minimum-omtrek aan het dunne eind

wordt tegenwoordig meest vastgehouden aan de maat 41 cm,
de meest gebruikelijke lengte is 18 à 19 meter, meermalen
worden ook langere palen gevraagd. De vroegere Rotterdamsche paal had 75 cm omtrek op I m van het dikke eind,
32 cm aan het dunne eind, bij een lengte van 16 m.
Zaandamsche palen. In de gemeente Zaandam is tegenwoordig voorschrift: lengte 8 m, omtrek op 0.50 m van het
dikke eind 0.47 m, aan het dunne eind tenminste 0.25 m (gemeten zonder schors). De vroegere maten voor Zaandamsche
palen die uiteenliepen van: doorsnede aan het dikke eind
15-20 cm, aan het dunne 5-10 cm, lengte 7-12 m, hebben hun beteekenis verloren.
Voor alle paalhout geldt, zooals in de Keuringsvoorschriften voorHout (K.V.H.) is omschreven, de eisch dat het randhout behoorlijk recht moet zijn, goed gevuld en ontdaan van
takstompen. Over de houtsoort en de levering met of zonder
schors bevat de K.V,H. o.m. de navolgende bepalingen:
par. 4. 3e. Heipalen moeten dennen, vuren of grenen stam . .
men zijn en mogen met of zonder schors worden geleverd;

par. 4. 4e. Indien bij gebrUik van inlandsche palen levering
van stammen in de schors wordt verlangd, zal dit in het bestek of de overeenkomst worden omschreven.
In verband met het in vele Nederlandsche gravedennenbosschen voorkomende aanmerkelijke onderscheid in stamomvang, is het zeer wenschelijk. dat bij de levering van in-

. landsche heipalen de op vele plaatsen. - doch niet overal
..:.. gebrUikelijke, evenwel meest niet vastgelegde, speling" van

,
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5 cm naar beneden en 5 cm naar boVen, algemeen wordt toe..
gelaten. d.w.z. dat bij een voorgeschreven dikte van bv. 70
cm op 1 m van het dikke eind. palen van 65 cm-75 cm
mogen worden geleverd. met dien verstande. dat de gemiddelde dikte van de partij. tenminste 70 cm moet zijn.

6. Zware telefoon- en andere leidingpalen .
. Telefoon- en telegraafpalen hebben voor den Rijksdienst
de volgende afmetingen:

Benaming

Lengte in m

Minimum omtrek Minimum omtrek
aan ~het dunne
aan het dikke
eind en tot op eind en tot op

10 cm van het 10 cm van het
dunne eind in cm dikke eind in cm
Palen
,

.
..
.
.
..
..
..

Palen
Schoren
Ankerhouten

..
..
.
..
..
.

16
15
11
13

12
11
10

9
8
7
6
5
1'/,
1
3

2'/,
2

1'/,
1

19
19

82
80
78
73
71
69
67
62

~9

17
17
-17
17
11

60
58

H

12
36
36
17
17
15
15
15
15

,

e.

,

38

In verband met de hooge eischen. die aan de rechtheid der
palen worden gesteld. heeft de afzet van telefoonpalen boven
de 8 meter geen beteekenis voor den Nederlandschen boschbouw. Hierbij komt nog. dat de hoofdleidingen steeds meer
worden vervangen door ondergrondsche kabels. zoodat de
palen langer dan 8 m en in ieder geval die boven de 10 m.
steeds minqer worden gebruikt.
Van de in ons land gebruikte palen van 8 m en daaronder.
zou een aanzienlijk grooter deel uit de Nederlandsche bos. schen kunnen worden geleverd. indien de eischen. gesteld
aan de rechtheid. eenigszins werden gewijzigd. In het bijzonder geldt dit voor het onderste deel van plm. 1.75 m. dat
immers toch in den grond komt. Indien voor deze 1.75 m
grootere kromheid en eenige bocht ware toegestaan. zou de
mogelijkheid tot levering van inlandsche palen belangrijk worden verh'oogd. Er komen hier te lande n.l. veel boomen voor;
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welker voet en met name de onderste 1Yz m, min of meer
sabelvormjg is. Dit wordt in de toekomst, wanneer de vele

thans nog jonge lariks-bosschen ook dit materiaal gaan leveren, van nog grooter beteekenis.
Daarom ware er bij de bevoegde autorite}ten met klem
op aan te dringen, dat de eiseh, te stellen aan de rechtheid
. van telefoonpalen, warde beperkt tot het toekomstige bovengrondsche gedeelte. Het gedeelte daar beneden kan gerust
meer afwijken, zonder dat zulks eenig technisch of zelfs uiterlijk nadeel oplevert.
.
Daar verder het inlandsche grenenhout over het algemeen
meer "afvalt" dan bij de voorgeschreven maten wordt aangegeven, hebben de Nederlandsche telefoonpalen in den regel
een dikker ondereinde en bevatten zij dus meer hout dan
buitenlandsche palen. Daarom zou een geringe verlaging van
den minimum omtrek aan het dunne eind, tot bv. 40 cm voor

de palen van 7, 8 en 9 m, zeer wenschelijk zijn.
De door de verschillende provinciale Electriciteitsmaat.
schappljen gebezigde leidingpalen loopen wat de voorgeschreven maten betreft, zeer uiteen. De meest voorkomende
lengten zijn van 9-12 meter. De minimum-doorsnede aan
het dunne eind bedraagt in den regel 15-17 cm.
.
De eischen die volgens de voorschriften bij de levering ten
aanzien van de rechtheid, kwaliteit, vellingstijd, bereiding enz.
worden gesteld zijn overal verschillend en vaak van dien
aard, dat het practisch zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk is,
daaraan te voldoen.
Het zou voor een verbeterden afzet van het inlandsch hout
zeer w.enschelijk zijn, dat eenheid werd gebracht in de door
de verschillende maatschappijen voorgeschreven maten en dat
de hierboven bedoelde omschrijving van de technische eischen
gelijkluidend werden gemaakt en teruggebracht tot hetgeen
practisch uitvoerbaar is.

-

Middelzwaar paalhout.
7. Lichte heipalen.
Voor de toelichting zie men onder 5. (Zwaar) paalhout.
8. Telefoon- en andere leidingpalen. Voor de toelichting zie
men onder 6. Zware telefoon- en andere leidingpalen.
9. Schoren floor ondersteuning flan telefoon- en andere lei ...
dingpalen.
Voor de maten in gebrUik bij den Rijkstelefoon- en Telegraafdienst kan worden verwezen naar de lijst op blz. 20.
Door de Electriciteitsmaatschappijen worden vaak de palen
van 9 m tot schoren verzaagd, overigens wisselen de voorgeschreven maten af.

10. Gordinghout, gebruikt voor dakconstructies van boerderijen.

In afwijking van de sorteeringslijst van 1928 heeft de cam-
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mIssIe gemeend het gording hout niet onder het bo~rengerief
hout, doch onder het middelzwaar paalhout te moeten rangschikken, daar het naar zijn afmetingen hierbij beter thuis
.
hoort en vaak tot het handelshout wordt gerekend,
In sommige streken verstaat men onder gording hout vier . .
kant bezaagd èiken voor gordingen langs walbeschoeiingen,
L i c h t P a a I hou t,
11, Steigerhout, Voor dit 'sortiment wordt goed recht hout
zonder gebreken geëischt,
.:
12, Ankerhout (dwarshouten ter verankering van de leidingpalen in den grond),
Voor de maten in gebruik bij den Rijkstelefoondienst raadplege men het lijstje op bid, 19 ; bij de electriciteitsmaatschappijen wisselt de diktemaat af van 10-20 cm doorsnede,
13, Perkoenpalen.
Perkoenen worden gebruikt voor beschoeiingen van kanalen. enz. Zij worden door den houtproducent meestal wit

,

geschild geleverd, daar dit hout gewoonlijk wordt gecreosoteerd; de paaltjes worden naast elkander geslagen, in verband waarmede een geringe kromming geen bezwaar is, mits
de paaltjes in één vlak blijven.
De gebruikelijke maten zijn:
lang 1.20 m ; 1.60 m ; 1.80 m ; 2.00 m ; bij 30 cm omtrek op 10
cm van het dikke eind;
lang 2.00 m ; 2.25 m ; 2.50 m ; bij 40 cm 'omtrek op 10 cm van
het dikke' eind.
,
De maat aan het dunne eind is bij dit sortement uit den
aard der zaak niet van beteekenis.
De levering van dit sortiment in inlandsch hout zou aanzienlijk kunnen worden vergemakkelijkt, door voor de dikte
in plaats van 30 cm omtrek op 10 cm van het dikke eind. voor
te schrijven 28-33 cm. met een gemiddelde van tenminste
30 cm voor iedere aan te voeren partij. Technisch kan hiertegen naar het oordeel van de commissie geen bezwaar bestaan.
14. Kortelingen. Deze word~n 'tusschen de steigerpalen bevestigd om daarop de steigerplanken te leggen. Ze worden
meestal gestreept (aan 4 zijden geschild) verhàndeld. De minimum-lengtemaat, die in 1928 op 1.50 m werd vastgesteld.
kan thans worden bepaald op 1.40 m. de diktemaat aan het
dunne eind blijft 7 cm doorsnede.
15. Boompalen. Gebruikt ter ondersteuning van pas geplante
boomen.

Ofschoon. zooals in de sorteeringslijst is aangegeven. dit
sortiment wordt geleverd van 2.25 m af. worden tegenwoordig bij den Rijkswaterstaat en bij andere overheidsorganen
practisch uitsluitend palen van 3 m voorgeschreven. In den
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regel moeten de palen worden geleverd gepunt en "gekruind"
(afgeschuind ter voorkoming van vernieling van het boveneind bij het inslaan).
16. Heiningweipalen. Geen toelichting.

or

17. Landaanwinningspaaltjes.
Deze worden gevraagd in lengten van 1.5-4 m. met een
diameter aan het dikke eind van 9-14 cm (omtrek 30-45
cm). Voorts worden soms lichtere paaltjes gebruikt. lang 1.25
m met een doorsnede aan het dikke eind van 4-5 cm (omtrek
12-15 cm).
111. MIJNHOUT.

De maten. waarin mijnhout moet worden geleverd. worden
jaarlijks vastgesteld door de Directies der mijnbedrijven. Het
aantal maten, waarvan de boven- en benedengrenzen in de
sorteeringslijst zijn aangegeven, is zeer groot, zoodat van een
nadere toelichtmg dezer maten moet worden afgezien.

Bij dit voor den Nederlandschen boschbouw zoo uiterst belangrijke artikel dient het navolgende te worden opgemerkt:
De hoeveelheid mijnhout. die uit onze inlandsche bosschen
wordt geleverd. bedraagt in' gewone omstandigheden slechts
hoogstens lja van het jaarlijksche gebrUik der mijnen. De
zekerheid dient te bestaan dat dit '/3 gedeelte ook inderdaad
volledig wordt afgenomen. De toestand was de laatste jaren
vaak zóó. dat de mijnhouthandelaren meer hout beschikbaar
hadden dan hun kon worden toegewezen. Hierbij komt nog.
dat de leveringsvoorwaarden voor het buitenlandsche hout
veel gunstiger zijn dan voor het inheemsche. De inlandsche
mijnhouthandelaren moeten nl. afwachten. welk kwantum en
welke sortimenten maandelijks worden afgeroepen. hetgeen
- bij over het algemeen beperkte ruimingstermijnen van op
stam gekochte bosschen - voor hun zeer bezwaarlijk én ook
vaak zeer kostbaar is.
Daarom ware aan te dringen op :
1. garantie van volledige afname van al het inlandsche mijnhout dat het Nederlandsche bosch in een bepaald jaar
voortbrengt.
2. gunstiger voorwaarden en in het algemeen meer vrijheid
voor den leverancier van inJandsch hout tcn aanzien van
den leveringstijd en van de verdeeling van de levering
der voor een bepaald jaar gecontractracteerde hoeveel . . .
heden en maten over het jaar.
IV. BOERENGERIEFHOUT.

Deze groep. waarvan de bestemming door den naam wordt
aangegeven, is niet scherp te omschrijven. Voor enkele sor~
timenten zijn de in de sorteeringslijst genoemde afmetingen
de meest gebrUikelijke.
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18. Lichte balkslieten. Men verstaat onder balkslièten de
rondhouten. die op de gebinten der deel worden gelegd
om hooi en stroo te kunen dragen; zij hebben gewoonlijk de lengte van 2 gebinten (dus 8 m).
19. Daksparren. Geen toelichting.
20. Hopstaken of lIopstangen. Dit sortiment. waaronder de
lange staken worden verstaan. waartegen men de hop
liet opgroeien is sinds vele jaren nog slechts van ondergeschikte beteekenis.
21. Heininghout. Geen toelichting.

V. HOUT VOOR HOUTWOL.

Hiervoor wordt voornamelijk fijnsparhout (vuren) gebruikt.
verder kunnen zachte loofhoutsoorten als populier en els
ervoor dienen. Verlangd wordt zooveel mogelijk kwastvrij
hout, omdat anders de messen snel afslijten. Grovedennen . .

houtwol is stugger en brosser en kan. daar ze niet geheel
reukeloos is. niet voor verpakking van levensmiddelen dienen,
wel bv. voor glas- en aardewerk.
VI. LICHTE SORTEERINGEN.

Voor deze' groep. waarin vroeger. eenheid van benamingen

en afmeting.en geheel ontbrak. is door de Nederlandsche
Heidemaatschappij een indeeling ingevoerd welke in de praktijk goed voldoet en door de Commissie is overgenomen.
22. Hekstokken. Worden in den tuinbouw gebruikt voor
ondersteuning van lichte schuttingen (rietschuttingen) en
vq?r afsluiting van damm,en.
23. Klaverruiterstokken (geen toelichting).
24. Stokken voor dakruiters en maisdrooghokken.
Door de Ned. Heidemaatschappij worden voor deze sortimenten de volgende maten gebruikt:
Groote dakruiters
driepoot
lang 2.70 m, omtrek alh dunne eind 16-19 cm
draagstokken.. 3
11-15 ..
opleg stok
.. 3
16--19 ..
Kleine dakruiters
driepoot
lang 2;20 m.
..
16--19 ..
draagstokken.. 2,50 ..
11-15 ..
opleg stok
.. 2,50 ..
12-16 ..
'1'
M aisdrooghokken.
4 stel driepoot-ruiterm.
12-16 ..
bokken
lang 2
29 losse
stokken
2
11-15 ..

..
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

6 onderliggers lang 1,80 m, omtrek aih dunne eind 20 cm
12 stokken
.. 1,70..
11-15cm
(voor stroodakjes)
8-10 .. ,
36 stokken lang 1,90..
(voor stroodakjes)
Turflattenhout. Voor verpakking van turfstrooisel.
Tuin- of kribpaaltjes. Voor het maken van eenvoudige
oeverheschermingen.
Boonstaken. Geen toelichting.
Afgetopte boonstaken. Geen toelichting.
Zaadstokken. Deze worden gebruikt als aanbindstokken
bij de cultuur van koolzaad.
Bloemstokjes. Geen toelichting.
Erwtenrijs. Geen toelichting.
Krib- en rijshout. Zie toelichting op blz. 28.

VII. BRANDHOUT EN TAKKENBOSSEN.

Bij het naaldhout bestaat het brandhout uit den afval van
alle sorteeringen. Een bespreking lliervan kan, daar de brandhouthandel slechts van geringe en plaatselijke beteekenis is,
achterwege blijven.
Ook de handel in takkenbossen is van veel minder beteekenis geworden. De boschbezitter geeft er in den regel terecht
de: voorkeur aan dit sortiment ter verbetering van den humus-

toestand in de bosschen achter te laten (zgn. takbemesting ).
De verkoop van takkenbossen geschiedt gewoonlijk per vim
van 100 bos, iedere bos ongeveer I m lang en 75-80 cm
omtrek; vaak is het gebruikelijk, dat iedere bos tenminste
3 zwaardere knuppels moet bevatten.
Een sortiment, dat voor enkele plaatsen nog ver~elding
verdient, wordt gevormd door de zgn ... Spoorbosjes", welke
4 kg wegen en bestaan uit dun hout; zij dienen voor het
aanmaken van de vuren der locomotieven.
SLOTOPMERKINGEN .

. Volledigheidshalve dient nog melding te worden gemaakt
van enkele bijzondere vormen van houtgebruik, ook al hebben deze -tot dusver in ons land geringe of geen beteekenis.

Een daarvan is de verwerking tot houtslijp en cellulose o.a.
voor de papierbereiding . Voor dit doel werd en wordt ook
thans nog in hoofdzaak fijnspar gebrUikt. Voor papierhout
wordt het hout verwerkt in lengten van I m en een minimum
doorsnede van 10 cm. In de laatste jaren is men echter in
het buitenland meer er toe overgegaan ook andere houtsoorten. zooals bv. de groveden. voor de bereiding van som-

mige papiersoorten te gebrUiken. In ons land werd, behalve
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gedurende een korte periode tijdens de oorlogsjaren 1914-' 18,
deze houtsoort voor dit doel niet verwerkt,
. De bereiding van houtskool was in ons land vroeger van
beteekenis, doch is sïnds geruimen tijd vrijwel in onbruik
geraakt, daar de prijzen van goede buitenlandsche (meest
beuken-) houtskool zoodanig waren, dat het houtskoolbranden in ons land niet loonend wàs ; in den laatsten tijd neemt
het weer toe, voornamelijk worden dan afval en stobben
ervoor bestemd.

Een moderne wijze van houtgebruik is de houtvergassing
in generatoren, als krachtbron voor motoren van auto's enz.,
en voor stationnaire motoren. Hiervoor kan afvalhout van

alle houtsoorten worden gebruikt, bij voorkeur in stukken van
ongeveer vuistgrootte, Groveden wordt in de generatoren bij
voorkeur in menging met loofhout, met name met beuken-·
hout, ook wel eikenhout, vergast. Door de verhooging van
belasting op motoren, die door middel van andere brand ..
stoffen dan benzine worden gedreven. is het gebruik van
inheemse he motorbrandstoffen, waaronder het houtgas. welk

laatste voor het Nederlandsche boschbedrijf van beteekenis
had kunnen worden, en in ~en aanvang van zijn ontwikkeling
stond, bemoeilijkt.
EIKENHOUT.
Eikenhout. Lijst A. Verkoop op stam.
Eikenhout. Lijst B. Verkoop van geveld lang hout.
Voor het inlandsch eikenhout is, meer dan voor het naaldhout, de kwaliteit van de grootste beteekenis. Terwijl bij
naaldhout in de meeste gevallen slechts wordt geëischt, dat
het Iiout gezond is en niet te kwastig, spelen bij het eikenhout, en vooral bij het werkhout, bovendien verschillende
andere factoren eèn rol. Terwijl eenerzijds stammen, die naar

hun afmetingen eigenlijk in de tweede klasse zouden moeten
worden gerangschikt, door hun geschiktheid voor sommige
doeleinden als meubelhout, doodkistenhout e.d. toch met de
hoogste prijzen worden betaald, kan anderzijds het in geringe
mate voorkomen van bepaalde gebreken het hout van zware
afmetingen reeds in een lagere klasse doen vallen. Zulke
factoren leenen zich moeilijk voor standaardeering of meting.

(De commissie meent in dit verband in het bijzonder de
aandacht te moeten vestigen op de bij eiken niet zelden voor-

komende fout van "losringigheid", d.w.z. dat bij sommige
jaarringen de samenhang van het houtweefsel is verbroken.
Dit verschijnsel moet bij het eikenhout tot een der grootste
gebreken worden gerekend; bij zaaghout is het geheel ontoelaatbaar. Ook zgn. vorstscheuren of vriesbarsten, die in

'.' t

i

,,

139
sommige gevallen overgroeid zijn. kunnen de waarde van het

eikenhout zeer ontgunstig beinvloeden.)
De onderstam zal vooral door takvrijheid, bij eiken vaker
nog dan bij naaldhout, in een hoogere klasse kunnen worden
gerangschikt dan het hoogere stamgedeelte. Toch dient er op
te worden gewezen, dat in deze gevallen de stam vóór den
verkoop 'niet behoort te worden verzaagd. Men late dit aan
den houthandel over, die zelf het beste het afkorten zoodanig
kan uitvoeren, dat de hoogste gebrUikswaarde wordt bereikt.
Eikenhout. Lijst C. Sorteeringzn.
Deze lijst der sorteeringen behoeft, voor zoover betreft
I. ZAAGHOUT, U. PAALHOUT en UI. GERIEFHOUT

geen nadere toelichting.
IV. HAKHOUT en TAKHOUT.
\

I. Schors. 2. Talhout.

In het Standaardeerings-rapport van 1928 werd reeds vastgesteld, dat de winning van eikenschors, eens het hoofddoel
van het eikenhakhoutbedrijf, hier te lande van geen beteeken is meer is. Deze uitspraak geldt ook thans nog, hoewel
opgemerkt moet worden. dat in den laatsten tijd op een
enkele plaats weer schors werd gewonnen. Voor de bereiding
van enkele speciale leersoorten is nog steeds eikenschors

noodig. Hier mogen, mede uit historisch oogpunt, de maten
en gewichten, genoemd in het Standaardeeringsrapport 1928
worden overgenomen.
Op de Veluwe golden of gelden nog algemeen de volgende maten:
..'
De schors wordt verhandeld per mud (hl) van 68 kg
luchtdroog gewicht, waarbij 3 kg is inbegrepen voor den
band. Direct na het schillen weegt I hl schors plm. \05 kg.
De schors droogt dus plm. lJa van haar gewicht in.
Voor het schillen wordt het hout gehakt in stukken van:
a. 68 cm lengte (z.g.n. Arnhemsch hout) ;
b. 65 cm

Deventer hout) ;

I

c. 40 cm

Harderwijker hout).

Na het schillen wordt de schors in bossen gebonden; I
mud schors bevat van Arnhemsch hout 5 bos; van Deventer
hout 6 bos; van Harderwijker hout 8 à 9 bos.
Eén voer schors is 12 hl. dus 816 kg.
Ook het talhout wordt veelal in bossen gebonden; de
omtrek dezer bossen is bij Arnhemsch hout 68 cm ; bij Deventer hout 65 cm; het Harderwijker hout (talhout) wordt
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hoofdzakelijk verkocht per 1000 stuks.de z.g. duizend houten.
al dan niet gekloofd: alleen de dunste knuppels worden in
bossen gebonden met een omtrek van 40 cm.
De talhoutbossen worden verkocht per 100 bos. vim, ook
wel voer genaamd, en als brandhout gebruikt. Vroeger was
een vim 104 bos, thans rekent men echter 100 bos.
Een vim Deventerhout ,;'eo'gt versch plm. _1000 kg: luchtdroog 750-800 kg. Een vim is dus ongeveer I m3 •
Bij Arnhemsch hout worden deze getallen: 1150 kg versch :
860--920 kg luchtdroog , terwijl I yim is I.I 5 m3 •
Als normale opbrengst van een IO-jarig hakhoutbosch
gold: per ha 25-30 hl schors: 8-10 vim Deventer hout:
8~10 vim takkenbossen.
In tegen&telling met de Veluwe, waar de schors door middel
van kloppen van het hout wordt verwijderd. waardoor betrekkeJijk veel schors en looistoffen verloren gaan, wordt in
Noordbrabant de schors door middel van een zoogenaamden

"blekstek" . gewonnen.
•
De blekstek is een groot scherp' geslepen lepel van staal,
bevestigd aan een karteren of langere,n houten steel. Men
begint met een langssnede over het te ontschorsen stuk hout
te maken, waarna de schors met den. Qlekstek wordt los
gepeld. Op deze wijze gaat geen schors en slechts weinig
looistof verloren, terwijl deze methode bovendien het voordeel biedt dat men op deze wijze ook boom en van de schors
kan ontdoen.
Het spreekt vanzelf, dat voor het blekken van boomen
zwaardere blekstekken worden gebruikt dan voor het ontschorsen van hout van' geringe afmetïngen.

3. Takkenbossen.
Het 'lichtere eikenhout; dat zich niet voor schillen leent,
wordt in takkenbossen gebonden. Evenals bij naaldhout geIden in den regel de maten: I vim is 100 bos, iedere bos is
75-80 cm omtrek.
4. Krib- en rijshoui.
Het krib- en rijshout wordt gewonnen uit hakhout of dicht
gezaaide bosschen (eik, els, esch, berk. wilg, eschdoorn, hazelaar en eventueel andere loofhoutsoorten, groveden ). Volgens Normaalblad N. 747 onderscheidt men:
Hollandsche rijsbossen, Geldersche rijsbossen, Brabantsche
rijsbossen. Frieschc. rijsbossen.
Voor afmetingen en verdere bijzonderheden zie men het

betreffende normaalblad,
V. BRANDHOUT.

In het voorgaande werden reeds genoemd het talhóut en ,
de takkenbossen. die beiden als brandhout worden gebruikt.
Overigens wordt onder het brandhout gerekend de afval.
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van alle sorteeringen. De handel in dit artikel is. evenals

bij 'naaldhout, slechts van geringe en plaatselijke beteekenis.
BE UKENHOUT.
Beukenhout. Lijst A. Verkoop op stam.
Beukenhout. Lijst B. Verkoop van geveld lang hout.
Daar het beukenhout doorgaans in kleinere afmetingen
wórdt verwerkt. zooals voor meubels. dwarsliggers. vloeren,

gereedschappen, duigen enz .. is bij deze houtsoort de lengte
van veel minder beteekenis dan bij den eik.
Een belangrijke rol speelt de kleur van het hout. Voor
bepaalde doeleinden wordt in den handel hieraan tot nu toe
groote waarde gehecht. Zoo wordt voor botervaatjes geeischt, dat het hout blank is, het roode beukenhout is daarvoor slecht verkoopbaar. Ook bij dwarsliggers speelt de
aanwezigheid van roode kern een belangrijke rol.
Hier te lande komt slechts betrekkelijk weinig blank inlandsch beukenhout in den handel. Bij kappen op jongeren
leeftijd zal het percentage blank hout vermoedelijk hooger
zijn.

Beukenhout. Lijst C. Sorteeringen.
l. ZAAGHOUT.

De voornaamste factor is hierbij takvrijheid. Bij het korten
van het beukenstamhout wordt er daarom zooveel mogelijk
op gelet, dat geen kwasten aan de stamstukken blijven.
II. BRANDHOUT.

Hieronder valt aJ het stam~ en takhout. dat niet voor ~erk~

hout wordt bestemd. In het bijzonder dient nog te worden
genoemd het zoogenaamde "groothout" of "honderdhout"
d.i. gekloofd brandhout met een lengte van 40-45 cm en
plm. 27 cm omtrek (totaal der 3 zijden van de doorsnede
van het gekloofde hout). Verder het "kachelhout", plm.
15 cm lang en plm. 27 cm omtrek. In den regel wordt gerekend, b.v. bij taxaties, dat 1 m3 hout = 375 tot 400 stuks
groothout of 1000-1250 stuks kachelhout.
IEP EN HOU T.
Iepenhout. Lijst A. Verkoop op stam.
Iepenhout. Lijst B. Verkoop. van geveld lang hout.
Evenals bij den beuk. is de lengte van den iep van betrekkelijk ondergeschikte beteekenis.
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Het is wenschelijk. dat icpenstammen gedurende minstens
één jaar - langer is beter - onder water worden gehouden

(z.g. worden gewaterd). Hierdoor wordt Ihet gevaar voor
aantasting door insecten minder, het hout krijgt een mooier
egale kleur en het kromtrekken wordt er belangrijk door
verminderd.
.
Iepenhout wordt hoofdzakelijk verwerkt 'door carrosseriebouwers eOn wagenmakers. terwijl het zeer gewild is voor
de vervaardiging van bakken van transportfietsen.

Ook wordt het in enkele streken van ons land voor doo.dkistplanken gebruikt.
Het zg, Zeeuws eh iepen is de beste en in den handel
meest gevraagde soort.
Tweede soort iepen, bestaande uit ruwe stammen en
middenstukken. wordt in hoofdzaak door carrosseriebouwers
verwerkt voor stijl- en regelwerk enz .. terwijl de geringste

kwaliteit tot kruiwagenwieltjes, borstelhout e.d. verwerkt'
wordt.

De zgn. kurkiep of wilde iep, welke zeer weinig voorkomt,
wordt voor werkhout bijna niet gebruikt, vooral ook vanwege het lastige kromtrekken.
Van bepaalde gestandaardiseerde sorteeringen kan bij
'
het iepenhout !liet worden gesproken.
Voor gladde onderstammen is plm. 4 meter lengte een
zeer passende maat, voor de dikteklassen gelden de maten

genoemd in lijst B,

POPULIERENHOUT.
Populierenhout, Lijst A. Verkoop op stam.
Populierenhout, Lijst B. Verkoop van geveld lang hout.
Deze lijsten behoeven geen nadere toelichting. Ten aanzien van de sorteeringen van populierenhout kan nog het na-

volgende worden opgemerkt:
Het populierenhout wordt voornamelijk verhandeld als
zaaghout, fineerhout. lUciferhout, klomphout en kisthoul.
Het eerste klasse zaaghout en fineerhout heeft aan het
dikke eind een minimum doorsnede van 60 cm en aan het

dunne eind van 48 cm. De triplex fabrieken. gebruiken bij
voorkeur lengten van 2,60' m of veelvouden daarvan; de
, minimum lengtemaat is hier 2,10 m.
Voor tweede kwaliteit zijn de minimum-afmetingen 50 cm
aan het dikke eind en 35 cm aan het dunne eind. Hier
worden ook kortere lengten verwerkt dan 2,10 m, zelfs tot
I m toe.Dit hout wordt in de triplexfabricage afgeschild
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tot 13 Cm dikte. De eerste kwaliteit wordt gewoonlijk niet
verder affjeschild dan tot 25 cm en daarna als tweede kwaliteit in dikkere platen (meer scheurtjes, waardoor het niet
mOfjelijk is, zoo dun af te schillen) tot 13 cm.
Zaaghout en fineerhout moet zijn: gezond, recht en
kwastvrij.
Voor lUCiferhout zijn het meest geschikt boomen, die op
borsthoogte een diameter hebben van 40 tot 50 cm. Zwaarder hout nemen de luciferfabrieken bij voorkeur niet. Het
wordt gewoonlijk verwerkt in lengten van circa 65 tot 70 cm,
welke stukken recht en kwastvrij moeten zijn. Het hout is
voor dit doel te gebruiken tot 15 cm doorsnede, hoewel men
in de laatste jaren bij de slechte houtprijzen niet lager ging
dan 25 cm.
Voor klomp hout koopt men bij voorkeur boomen van
40-50 cm doorsnede op borsthoogte, daar deze het voordeeligst uitsnijden. Voor mansklompen gaan er 3 blokken
in een meter, soms minder. daar voor de grootste maten
35-38 cm lengte noodig is. Uit een blok van 150 cm omtrek
kunnen 8 mansklompen worden vervaardigd, uit een blok
van 115 tot 120 cm 5 stuks; hout van 105 cm levert alleen
wanneer het zeer goed en kwastvrij is, nog 4 mansklompen.
Onder de 105 cm komen de kleinere maten in lengten van
25-30 Cm. Fabrieken gaan gewoonlijk niet lager dan 80 cm,
of voor zeer kleine maten uiterlijk tot 60 cm omtrek. De
handklompenmakers gaan tot ongeveer 50 à 55 cm.
Over het algemeen neemt men aan. dat uit een m 3 rondhout ongeveer 100 paar klompen (groote en kleine) worden
vervaardigd, 55-65 paar mansklompen bij machinale bewerking en 70 paar bij handbewerking. Voor de fabricage
van klompen moet het hout recht van draad zijn, verder gaaf
en gezond. zonder kwasten en snoei wonden.
Voor kisthout is het populierenhout daarom zoo geschikt,
wijl het geheel reukloos is en daardoor zeer goed kan dienen
voor verzending van levensmiddelen',
De minimum afmetingen voor dit doel zijn: lengte 60 cm
(met 10 cm opklimmend). dikte van 15 cm af.
'_ Voor papierhout wordt de populier tot nu toe hier te lande
nog zeer weinig gebruikt, Verwacht mag echter worden dat
het in de toekomst (bij gebruik van snelgroeiende soorten
in dichter verband) mogelijk zal blijken, ook in dit opzicht
den afzet te verhoogen, Papierhout toch wordt verwerkt
in lengten van 1 meter en in doorsnede van 10 cm af. dus
reeds in zeer dunne maten. Papierhout wordt witgeschild
geleverd.
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Andere loofhoutsoorten dan de in het voorgaande behandelde worden in ons land te weinig voor werkhout verhandeld om daarvoor een indeeling in klassen of sortimenten
te ontwerpen. Voor zoover dit in enkele gevallen wenschelijk
zou zijn. kunnen dikteklassen als bij iepenhout worden

genomen.
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SAMENVATIING.

L Aan de meting en sorteering van het hout wordt door
de eigenaren van houtopstanden in ons land nog steeds
onvoldoende zorg besteed. Er bestaat bovendien nog te
weinig o:vereensteinming inzake afmetingen en benaming
der sortimenten.

2. De eigenaar van houtopstanden verkoopt deze in den
regel op stam of als geveld lang hout. Het is wenschelijk,
dat bij de aanbiedingen de hoeveelheid kan worden vermeld der partijen, die voor bepaalde categorieen van

houthandelaren of voor bepaalde bestemmingen in aanmerking komen. Daarom zijn, behalve uitvoerige lijsten
van bepaalde sortimenten ten behoeve van den handel.

,

(de lijsten C), ook eenvoudige lijsten ontworpen, onderverdeeld in slechts enkele categoriëen, aangepast aan den
verkoop in het bosch, nl. de lijsten:
A. voor verkoop op stam en B. voor verkoop van geveld
lang hout.
3. Naar de meening der commissie ligt het over het algemeen niet op .den weg der houtproducenten sorteeringen
als bv. dwarsliggers, straatblokjes e.d. als zoodanig aan
te bieden. Ook worden bij aanbieding van zaaghout de
stammen bij voorkeur niet verzaagd om de kwaliteiten
Ie en I1e klasse te scheiden. Men late dit aan den houthandel over.
1. De mogelijkheid van gebruik van inheemsch hout kan,
zonder dat nadeel wordt toegebracht aan de deugdelijkheid van het materiaal of vali het uit te voeren werk,
worden verruimd door geringe wijzigingen aan te bren-gen in de voorgeschreven maten van bepaalde sortimenten.

5. In verband daarmede wordt de aandacht gevestigd op
het volgende:
a. De voorgeschreven breedtematen voor damwand liggen tegenwoordig in den regel tusschen 16 en 30 cm,
in het werk gemeten. Er warde op aangedrongen, daar
dit meestal zonder technisch bezwaar kan geschieden,
de minimum--maat terug te brengen tot 14 cm, zooals

o.m. reeds bij de Zuiderzeewerken geschiedt.
b. Het is gewenscht, dat in de Keuringsvoorschriften voor
Hout (K.V.H. Normaalblad N 1012) ten aanzien
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c.

d.

e.

f.
I

van het inlandsch grenen damwand de eiseh, dat deze
buiten het hart gezaagd moet zijn komt te vervallen .
De eiseh is voor inlands eh grenen overbo.dig en belet
in' veel gevallen een economische verzaging van het
inlandsche stamhout tot damwand.
Voor straatblok jes worden veelal de afmetingen
16Yz. X 8 cm voorgeschreven. Voor de toepassing
van inlands eh grenenhout zou het van belang zijn, dat
als normale afmeting .de grootte 15 X 7 cm werd
gekozen.
.
In verband met het in vele bosschen voorkomende
aanmerkelijke onderscheid in stamdikte is het wenscheIijk, dat bij de levering van inlandsche heipalen algemeen de reeds op vele plaatsen gebruikelijke speling
van 5 cm naar beneden en 5 cm naar boven, met behoud van de voorgeschreven dikte als gemiddelde,
wordt toegelaten,
Teneinde de mogelijkheid te openen, dat een aanmerkelijk grooter deel der in ons land gebruikte telefoon-,
telegraaf- en andere leidingpalen uit de Nederlandsche
bosschen kan worden geleverd, ware er bij de bevoegde
autoriteiten op aan te dringen, dat de eis eh, te stellen
aan de rechtheid van bedoelde palen, worde beperkt
tot het toekomstige bovengrondse he gedeelte.
Een geringe verlaging van de minimum omtrek van
telefoonpalen aan het dunne einde, tot bv. 40 cm yoor
de palen van 7. 8 en 9 meter zou voorts zeer wensche-

Iijk zijn, omdat het inlandsch grenenhout over het algemeen meer afvalt dan bij de voorgeschreven maten
wordt aangegeven.
g. Voor een verbeterden afzet van het inlandsche hout zou
het zeer wenschelijk zijn, dat eenheid werd gebracht
in de door de verschillende provinciale electriciteitsmaatschappijen voorgeschreven maten der leiding palen,
dat de technische eischen gelijkluidend werden gemaakt
en dat deze teruggebracht werden tot hetgeen practisch
uitvoerbaar is.
h. De levering van perkoenpalen in inlandsch hout zou,
zonder dat naar het oordeel der commissie daartegen
technisch bezwaar kan bestaan,

,

aanzienlijk

kunnen

worden vergemakkelijkt, door in plaa ts van 30 cm
omtrek op 10 cm van het ,dikke eind, voor te schrijven
28-33 cm; met een gemiddelde van tenminste 30 cm
voor iedere aan te voeren partij.

6. Ten aanzien van de levering van mijnhout aan de Nederlandsche kolenmijnen. ware te bevoegder plaatse aan te
dringen op
.
I. garantie van volledige afname van al het inlandsche

'.
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mijnhout. dat het Nederlandsche bosch in een bepaald
jaar voortbrengt.
2. meer vrijheid en in het algemeen gunstiger voorwaarden voor den leverancier van inlands eh hout ten aan-

zien van den leveringstijd en van de verdeeling van
de levering der voor een bepaald jaar gecontracteerde
hoeveelheden en maten over het jaar.
7. De commissie acht het van belang. zulks ten bate zoowel
van verkooper als koop er. te wijzen op het nut van het
scheppen van centrale punten waar aanbod en vraag in

zake diverse sorteeringen elkaar kunnen ontmoeten.

8. Als bijlage bij dit rapport is gevoegd een beknopte aanwijzing voor de inhoudsbepaling van grovedennenbosch
en van loofhout op stam. waarin de beteekenis en het
gebruik van vorm getallen is uiteengezet.
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RÉSUMÉ.
I. Dans notre pays, les propiétaires des

peuplements se

donnent souvent trop peu de soin pour Ie mesurage et Ie
triage du bois. En Dutre il y a encore: peu de concordance
au sujet des dimensions et de la nomenclature des assortiments.

2. Le propriétaire des peuplements les vend généralement
sur pied ou comme bois long abattu.
11 se recOIumande d'indiquer dans· les olfres séparément
les quantités ,des lots qui entrent en ligne de compIe pour
certaines catégories de marchands de bois ou pOUf eertaines destinations. e'est pourquoi la Commission a dressé
dans ce compte-rendu. Dutre les listes détaillées cl'assar-

timents pour Ie commerce (listes C), aussi.,des listes simpIes qui ne sant subdivisées qu' en quelques catégories,
adaptées à la ven te dans la forêt, à savoir les listes A pour
la ven te sur pied, et B pour la vente de bois long abattu.
3. A l'opinion de la Commission il n'est généralement pas la
tache des producteurs de bois d'oHrir des assortimenls
façonnés tels que des traverses. des tronçons ,de pavage.

elc. Aussi il serail préférable, lorsqu'on oHre du sciage,
de ne pas débiler les troncs afin de séparer les qualilés
. ,de I-ière et de 2-ième dasse. Mieux vaul de s'en reposer
sur Ie commerce.
4. On peut développer la possibilité d'emploi du bois indigène
sans nuire à la bonne qualité du matériel ou du travail
à"xécuter, en appliquanI quelques petits changements aux
m"è:sures

or~onnées

pour certains assortiments.

5. En vue de ce fait, il faul appel er rallention sur ce qui
suit:

.

a. Les mesures de largeur prescrites pour les planches des
barrages sant aujourd'hui généralement enlre 16 et 30
cm, mesurées après application. La largeur minimum
de ces planches peut être réduite à 14 cm, comme cela
se fait déjà aux travaux Zuyderzee et à d'autres travaux, sans aucune objection technique pour la qualité

du travail.
b. Il se recommande de supprimer, .dans les prescriplions
pour l'inspection du bois (K.V.H. Normaalblad N.
1012), la demande que les planehes des barrages en
bois de pin indigène soient scié:es hors de coeur. Pour

Ie bois du pin indigène, eelle demande est superflue el
empêche en bi en ~es cas un débit économique.
c. Pour les tronçons de pavage on exige bien souvent les
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dimensions de 16)/, x 8 cm, Il serait d'importance pour
I'augmentation de I' emploi de bois de pin indigène, de
choisir comme dimensions normales : 15 x 7 cm.
d, En vue de la grande. différence des diamètres des
troncs qui se présente généralement dans nos forêts
indigènes, il est désirable de permettre, pour la livraison de pieux, une marge de 5 cm en haut et de 5 cm
en bas (tout en conservant la largeur moyenne prescrite). marge qui est déjà accordée dans bi en ,des places.
e. Afin d 'ouvrir la possibilité de fa urn ir une quantitë considérablement plus grande de poteaux de téléphone et
de télégraphe et d'autres poteaux conducteurs en bois
indigène, il faudrait insister à ce que les autorités
n'appliquent leurs exigences concernant la rectitu.cle
qu'à la partie des poteaux se trouvant au-dessus du
sol.
f. Ensuite, il serait bien dé:sirable de diminuer la circonférence minimum au petit bout des poteaux de téléphone
jusqu'à par exemple 'l0 cm pour les poteaux de 7, 8 et
9 mètres, parce que généralement Ie bois de pin
indigèène a plus de décroissance que les dimensions
prescrites ne l'indiquent,
g, Pour élargir Ie débouché du bois indigène, il serait
bien désirable cl'unifîer les dim en si ons prescrites par les
différentes sociëtés d' électricit~ provinciales pour les
poteaux conducteurs, de rendre conforme I'une à l'autre
les de mand es techniques et de les' rendre exécutables
,dans la pratique,
h, La fourniture de pilotis de revêt de bords de rivières en
bois indigène pourrait sans doute être-rendue beau coup
plus facile, et ça à I' opinion de la Commission, sans
susciter des objections techniques, si l' on vouclrait prescrire, au lieu d'une circonférence de 30 cm à 10 cm
au-dessus ,du gros bout, 28-33 cm, avec une moyenne
de 30 cm au moins pour chaque lot,
6, En ce qui concerne la livraison de bois de mine aux houillères nt:erlandaises, il serait recommandable d'insister 'sur :
a. Garantiè: d'acceptation complète de tout Ie bois de
mine que la forêt néerlandaise peut produire pendant
un certain an,
b, Plus de libert;; et en général des conditions plus favorables pour Ie marchand de bois indigène en vue du
terme de livraison et de la répartition des quantités et
dimensions contractuées pendant lin certain an.
7. La Commission juge important d'insister, à I'avantage du
vendeur aussi bien qu'à celui de I'acheteur, à I'utilité de
créer des places centrales OÛ I'offre et la de mande pour
les divers assortiments puissent se rencontrer.
8. Comme. . annexe iI a été joint à ce compte-rendu, une in-
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struction concise pour Ie cubage de peuplements du pin
et d'essences feuillues s~r pied, dans laquelle ont été dis-

cutés Ie mode d'usage des coefficients ,de décroissance et
Ie défilement.
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SUMMARY,
1, In our country many forest owners do not pay suffieient
attention to the grading of timber, Moreover. there is insufficient general agreement concerning dimensions and
names of thc various assortments.

2, Forest owners generally sell these as standing crops or
as felled logs. Wh en offering timber. it is to be recommended to mention separately the quantity of lots which are
intended for sale to certain categories of timber merchants.

or for certain purposes. Accor.dingly the Commission has
drawn up, in addition te explieit grading lists lor the trade
(lists Cl. also simpier lists which have been subdivided
into only a lew categories and which have been adapted
to the sale in the forest. namely lists A lor sale of standing
crops and lists B for sa Ie of felled logs.
3. In the Commission's opinion it is generally not the task
of timber producers to offer finished assortments such as
for insta nee railway ties, bloeks for wood-pavement. etc.
When offering timber. it is prelerable not to saw up th.
trunks in order to separate first and secondelass qualities.
This is better left to the trade,
4, The possibility to use home-grown timber may be increased without damaging the quality ol the material or
the value of the work, by introdueing same insignificant
changes in the prescribed measurements of certain assort. . .
ments.

5, In connection herewith attention is drawn to the following
facts :
a. The measurement for width established for weir-planks.
are at present generally between 16 and 30 cm, measured as built in. Whereas the minimum width of these
planks may be reduced to 14 cm, as already praeticed
at the Zuyderzee- and other works. without the
slightest technical objection as concerns the quality of
the construction.

b. It is to be recommended to abandon. in the testing
regulations for timber (K.V.H .. Normaalblad N. 1012),
the demand lor weirpIanks in home-grown pine to be
sawn outside the heart (in such a way as not to contain

any heart-wood). For home-grown pine. this demand
is superfluous, and in many cases it prevents the wood
to be sawn up economically.

c. The usual dimensions for bloeks for wood-pavement
are 16)1 x 8 cm, In order to be able to increase the
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use of home,-grown pine, it would he of importance to
choose 15 x 7 cm as norma} dimension.

d. In connection with the large difference of stemdiameter. usual in our forests. it would be advisable to
allow. in the sale of home-grown poles. a margin .of
5 cm up and 5 cm· down (preserving the average width
prescribed ). as already allo wed for in many instanees.
e. In order to further the sale of a considerably larger
part of the telephone-. tel eg ra ph- und other conductingpoles used in our country. the authorities should be
urged to limit- their exigencies concerning the straightness of the poles to the part which ultimately will be
above the ground.
.
f. It might further be recommended to reduce the minim.um circumference the top end of the telephone poles
to for instanee 40 cm for poles of 7. 8 and 9 m. this
on account of the fact that home-grown pinewood

generally is tapering more than is indicated by the
measurements established.
g. In order to increase the sa Ie of home-grown timber,

it is recommended to unify all respective reg uIa ti ons
of the different provipcial electricity companies for
conducting-poles. te equalize the technical demands.
to bring these back to what is pratically possible ..
h. The sale of small pol es for the protection of rivet-sides
could be rendered much easier by prescribing 28-33
cm instead of 30 cm diameter. measured 10 cm above
the butt end. with an average of at least 30 cm for
every lot.
6. Concerning delivery of mining timber to the Dutch mines.
it would be advisable to insist upon :
a. Guarantee of complete acceptance of all home-grown
pitprops which the Dutch forests produce in a certain
year.

I

b. More liberty and. on the whoIe. more favourabIe conditions for the merchant of home-grown mining timber as concerns the time of delivery and of distribution
of the quantities and measurements contracted for in
a certain year.

7. The Commission considers it to be of importance. in the
interest of both seller and buyer. to create centra I points.
where supply and demand for the various assortments
can meet.
8. This report con ta ins in the annexe sum~arized instruc-

tions for the survey of standing timbei (crops of pinewood and broadleaved trees) as weil as for the cubature
: of standing softwood. explaining also the way of using
form-fact.ors.
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ZUSAMMENFASSUNG.
1. Bisher haben die Waldbezitser unseres Landes der ausserordentlich wichtigen Frage der Ho1zsortimente zu wenig Beachtung geschenkt. Ausserdem bestand zu wenig
Obereinstimmung bezüglich der Dimensionen und der Benennung ,der verschiedenen Sortimente.
2. Die Waldbesitzer verkaufen ihr Holz in der Regel entweder ungefällt oder als gefälltes, nicht aufgearbeitetes
Langholz.
Es wäre wünschenswert, wenn die Verkäufer in ihren
Offerten das Quantum der verschiedenen Sortimente,
welche für bestimmte Kategorien von Holzkäufern oder
für bestimmte Zwecke in Betracht kommen, getrennt angeben würclen. Daher hat unsere Kommission, nebst ausführlichen Listen der verschiedenen für den Handel zugerichteten Sortimente (die Listen C), auch einfache
Listen entworfen, unterteilt in bloss einige Kategorien und
diese dem Verkauf im Walde angepasst, nämlich die
Listen A für den Verkauf VOn ungefällten, und B für den
Verkauf von gefällten Langhölzern,
3. Die Kommission ist der Meinung, es sei im Allgemeinen
nicht .die Aufgabe der Holsproduzenten, zugerichtete Sortimente wie z.B. Eisenbahnschwellen, Klötze für Holzpflaster usw., anzubieten. Es ist weiter erwünscht, bei
Angebot von Schnittholz die Stämme nicht zu versägen,
urn dadurch die 1. und 2. Klasse zu trennen. Dies überlasse man lieber den Holzhänd1ern.
4. Die Möglichkeit, einheimisches Holz zu verwerten, kann,
ohne der Qualität des Materials oder der Güte der Arbeit im geringsten zu schaden, b.deutend erweitert werden. wenn einige kleine Änderungen bei den vorgeschriebenen Maszen bestimmter Sortimente vorgenommen
werden.
~
5. Im Zusammenhang damit wird auf Folgendes aufmerksam gem~cht:

a. Die vorgeschriebenen Breitemasze Wr Bretter bei
Wehranlagen und anderen Wasserbauten liegen heutzutage in .der Regel zwischen 16 und 30 cm, eingebaut
gemessen. Die Minimalbreite dies er Bretter kann aber
ohne jede technische Schwierigkeit hinsichtlich der
Qualität der Wasserbauten auf 14 cm reduziert werden, wie dies jetzt auch schon bei den Zuiderzee- und
anderen Arbeiten der Fall ist.
b. Es empfiehlt sich, in den Prüfungsvorschriften für
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Holz (K.V.H., Normaalblad N. 1012) die Forderung
zurückzunehmen, dasz einheimisches Kielernholz

ror

Wasserbauten so versägt sein muss, dasz es kein Kerl!holz entMlt. Diese Forderung ist für des einheimische
Kiefernholz überflüssig und verhindert in manchen
Fällen seine ökonomische Versägung.
c. Für Holzpflaster werden meistens die Abmessungen
16}1 X 8 cm vorgeschrieben. Für Erweiterung der
Verwendung des einheimischen Kiefernholzes wäre es
von Interesse, diese Abmessungen auf 15 X 7 cm
herabzusetzen.
d. Im Zusammenhang mit .der in unseren Wäldern vorkommenden grossen Verschiedenheit in Stammumfang
der Bäume w:äre es erwünscht -

wie dies an manchen

Stellen schon der Brauch ist - bei der Lieferung
einheimischer Rammpfähle allgemein eine Abweichung
von"5 cm nach oben oder nàch, unten zu gestatten, un~

ter Beibehaltung der vorgeschriebenen Durchschnittsbrei te.
e. Um zu ermäglichen, dass für eine bedeutend grössere
Menge der in unserem Land gebrauchten Telephon-,
Telegraphen- und anderen Leitungsmasten einheimisches Holz verwendet wird, sollte' bei den Behärden
darauf gedrungen werden, die an' die Geradheit dieser
Stangen zu stellenden Forderungen ausschliesslich auf
jenen Teil zu beschränken, welcher bei der Verwen ..
dung iiber den Boden herausragt.

f. Ferner wäre eine geringe Ermäszigung des Minimalumfanges von Telephonstangen am Zopf, z.B. auf
10 cm für die Stangen van 7,8 und 9 m, wünschenswert, weil das einheimische Kiefernholz sich im Allgemeinen mehr verjüngt, als bei den vorgeschriebenen
Abmessungen angegeben wird.
9. Zur weitergchenden Verwendung des einheimischen
Ho]zes wäre zu empfchlen, die von den verschiedenen

provinziellen Elektrizitätsgesellschaften vorgeschriebe, nen Masze der Le:itungsstangen zu vereinheitlichen,

die technisch en Forderungen gleichlautend zu gestalten und diesdben auf das praktisch Mögliche herabzudrücken.
,
h. Die Verwendung

von

schwächerem

einheimischen

Pfahlholz zum Schutz der Flussufer könnte bedeutend
ausgedehnt werden und, nach der Meinung ,der Kommission, sogar ohne jede technische Schwierigkeit,
wenn der Durchmesser 10 cm oberhalb des smrkeren
Endes, anstatt mit 30 cm, mit 28-33 cm vorgeschrieben würde, bei. einem Durchschnittsmasz von 30 cm
für die ganze Partie.
6. Hinsichtlich der Lieferung von Grubenholz an die hol-
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ländischen Kohlengruben sollte auE Folgendes gedrungen
werden:

a. Garantie vollständiger Abnahme von allem einheimischen Grubenholz. das der niederländische Wald in
einem bestimmten Jahr produziert.
b. Mehr Freiheit und im Allgemeinen bessere Bedingungen Eür .den Lieleranten hinsichtlich Lieferzeit und
, VerteHung der für ein bestimmtes Jahr abgeschlossenen Mengen und Masze.
:-,
.
7. Es wäre erwünscht und gleichzeitig im Interesse der Verkäufer und Käufer, Zentralstellen zu schaffen, wo sich
Angebot und Nachfrage für Holz begegnen.
8. Diesem Bericht ist eine kurze Anweisung für die Bestandesaufnahme von Kielernwaldungen beigefügt worden, sowie für die Kubierung von stehenden Laubbäumen, in
der au eh ,die Gebrauchweise der Formzahlen auseinandergesetzt wird.
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BIJ LAG E.
OPMETEN VAN HOUT OP STAM. VORMGETALLEN.

De Commissie heeft gemeend ook aan de wijze van
opmeten van het hout aandacht te moeten schenken, al behoort dit niet rechtstreeks tot hare opgave.
Immers telkens weer stuit men in de praktijk op het bezwaar, dat in dit opzicht bijzonder weinig eenheid bestaat.
De een bepaalt als het aantal m 3 's hout op stam de totale
hoeveelheid incl. schors, de ander zonder schors, een derde
alleen de m3 's bruikbaar werkhout met of zonder schors,
enz. enz. Ook in de wijze van opmeten zelf ,bestaat geen

gelijkvormigheid. Daardoor zijn ook gegevens over houtprijzen in vele gevallen niet voldoende vergelijkbaar.
Het zou dus van groote beteekenis zijn. indien ook in dit

opzicht vaste lijnen konden worden getrokken, zoodat iedere
opgave van hoeveelheden hout op stam berustte op dezelfde
wijze van opmeting. Teneinde dit te bereiken, stelt de Com.
missie de volgende werkwijze voor:
Voor. inhoudbepaling van grovedennenbosschen op stam
warde steeds bepaald het aantal m 3 'sbruikbaar hout, d.w.z.
hout tot 5 cm diameter en zonder schors. Dit kan in dEi
praktijk op de volgende wijze geschieden.
Alle boomen - behalve de doode - worden geteld. Bij
nauwkeurige opname wordt bovendien van alle stammen de
diámeter op borsthoogte' met de klem gemeten en hieruit de
totale" cirkelvlakte berekend. In de meeste gevallen zal dit
echt";r niet noodig zijn en zal men - bij gemiddelde bos~
sehen - kunnen volstaan met het klemmen van ongeveer
10 % van het totaal aantal boomen. Men doet dit door in
. een willekeurige strook dwars door het geheeIe bosch, de
doorsnede op borsthoogte van alle boomen te meten, daarbij
zoo noodig zorg dragende, dat deze strook de verschillende
typen bevat, waaruit het bosch is samengesteld (bv. dicht
\ staande gedeelten zoowel als gedeelten waar de stand holler
is). Hieruit wordt de gemiddelde doorsnede op borsthoogte
berekend, 'welke dus, naar vanzelf spreekt, is: inclusief
schors. Daarna bepaalt men, bij voorkeur met een hoogte,..

meter de gemiddelde lengte der boomen. Deze wordt gemeten
tot den uiterstem top. Uit deze drie gegevens': aantal boomen, gemiddelde diameter op borsthoogte incl. schors en gemiddelde lengte, kan men echter! nog niet den inhoud van
het bosch bepalen. Hiervoor is nog een vierde factor noodig,
te weten het vormgetal.
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In dit verband kunnen wij onderscheiden:

spil vorm getal.
boomvormgetal.
werkhout- (of dikhout-) vormgetal.
Voor het onderhavige doel heeft alleen het laatste vormgetal beteekenis. Men verstaat er onder de verhouding van
den inhoud aan werkhout (d.w.z. zonder schors en tot een
diameter van 5 cm) eenerzijds en het product van de cirkel . .

vlakte op borsthoogte en de totale lengte anderzijds. Dat
beteekent dus dat het vormgetal de breuk voorstelt. waarmede men het product van cirkelvlakte (op borsthoogte incl.
schors) en lengte moet v~rmenigvuldigen om den inhoud
van het uit dien stam te verkrijgen werkhout (zonder schors
en tot 5 cm diameter) te verkrijgen.
Dit vormgetal is voor den groveden afhankelijk van de
lengte. zoowel als van de diameter. Bij zwaardere stammen

is het dikhout-vormgetal steeds grooter dan bij lichtere stammen van dezelfde lengte.
In Nederland wisselt het vormgetal van den groveden niet
aanzienlijk. Dit geldt in het bijzonder voor oudere opstanden.
Men kan het vormgetal voor ieder bijzonder geval zelf
bepalen door. nadat de gemiddelde diameter en gemiddelde
lengte van het bosch zijn bepaald. enkele boomen. die zoo
goed mogelijk met deze gemiddelden overeenkomen. te veilen. Van deze boom en wordt dus allereerst nauwkeurig de
totale lengte (I) en de doorsnede op borsthoogte incl. schors
(d) gemeten en hieruit de cylinder-inhoud 11 bepaald. Vervolgens worden de boomen afgekort tot 5 cm doorsnede en
van den nu overblijvenden stam zoo nauwkeurig mogelijk de
werkelijke inhoud (1 2 ) bepaald. Men kan dit (nauwkeurig)
xylometrisch doen of (meer globaal) volgens de sectiemethode. d.w.z. door indeeling in stukken van 2 m leljgte.
waarvan telkens de diameter zonder schors in het midden

wordt gemeten en hieruit de inhoud wordt bepaald. De som
der inhouden van deze stukken is 12 , Het vorm getal is dan
12 gedeeld door Ij.
Daar het in de praktijk niet steeds mogelijk is. zelf het
vormgetal te bepalen. zou het zeer nuttig zijn indien hiervoor
tabellen bestonden. Voor de houtvesterij Breda is een dergelijke tabel samengesteld. die door grafische vereffening van
eenig materiaal uit genoemde houtvesterij is verkregen. Deze

cijfers. die geen aanspraak maken op een groote nauwkeurigheid. daar ze slechts uit een beperkt aantal metingen zijn
gevonden. hebben toch voor de praktijk waarde. Zij dienen
alsnog door meer waarnemingen -- ook uit andere streken
van ons land -- te worden g~controleerd en aangevuld.
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Doorsnede op borsthoogie
Lengte

I onder

10-15 m
15-20 m
20-25 m
26-30 m

.- -

110-15 16-20'21-25',26-30131-35 136-10-

110 cm

circa 10 m

---

0.13
0.43

cm

0.17
0.15
0.14

cm

I

cm

I cm

1 cm

I
0..16
0:15
0.44
-I

0.17
0.15
0.44
0.11

I

1 cm

!
0.16
0.15
0.44

0.46
0.45
0.41

0.16
0.15
0.44

Zooals uit deze cijfers blijkt. varieeren hier de vormgetallen
tussdien 0.43 en 0,17 en wanneer men de uitersten uitzondert, tusschen 0,44 cn 0,47. Voor het midden van ons land
liggen ze wellicht iets hoog er. Hoewel voor nauwkeurige inhoudsmeting een prodondervindelijke bepaling van het vorm ..
getal steeds de voorkeur verdient, kan men voor praktische

doeleinden vaak zijn toevlucht nemen tot

tabellen of tot

enkele algemeene cijfers.

Het voorgaande heeft betrekking op het opmeten van
naaldhout. speciaal van grovedennenbosschen, op stam. Bij
loofhout kunnen deze methoden niet worden toegepast. Hierbij zij opgemerkt. dat in ons land aaneengesloten regelmatige

complexen van oudere loofhoutbosschen weinig worden aangetroffen en dus de bepaling van vormgetallen zelden voor-

komt. Opnamen op stam hebben veelal betrekking op zware
boomen langs wegen of perceelsgrenzen, welke dus niet in
boschverband, doch stuk voor stuk moeten worden opgemeten.
Hierbij gaat men in de praktijk als volgt te werk:
Gemeten worden de diameter op borsthoogte incl. schors
en de bruikbare werkhoutlengte. Uit de diameter op borsthoogte wordt de diameter op de helft der bruikbare werkhoutlengte berekend door het zg. "verloop," der stammen te
bepalen. Uit deze doorsnede en de werkhoutlengte is dan
de inhoud van den boom te berekenen. Hier worden - in
tegenstelling met het naaldhout - steeds alle inhouden berekend: incl. schors, hoewel bij de prijsbepaling vanzelfsprekend' wel degelijk met het schorspercentage rekening
wordt gehouden. Dit is ook geen bezwaar wanneer slechts
algemeen vaststaat dat wanneer men bv. spreekt over 100 m 3

eikenhout, men deze hoeveelheid steeds bedoelt met inbegrip
van de schors en wanneer men spreekt over 100 m3 grovedennenhout men hetzelfde zonder schors bedoelt.
Als hulpmiddel voor het berekenen van het hierbovengenoemde "verloop" moge dienen, dat ons loofhout in gesloten
stand en bij goeden groei per meter 3-5 cm in omtrek d.i.
1-1)1 cm in diameter afvalt. In meet vrijen stand is dit in
c;>mtrek 6-8 cm (2-2)1 cm in doorsnede).

,
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Bij het opmeten is het verder gebruikelijk om de doorsnede
steeds naar beneden af te ronden. Leest men dus op de klem
af 390, zoo warde dit afgerond op 39.
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ALFABETISCHE KLAPPER.
(Verwezen wordt naar de

Afronding 116, 128,
Ankerhout
Naaldhout 120. 132.
Balkslieten

Gehinthout

Naaldhout 120.
Generatoren (Houtgas-) 138.
Geriefhout

Naaldhout

Eikenhout 123.

Zware 120.
Lichte 128, 136,

Gordinghout

Naaldhout 120. 133.

Bestekhout 128.

Groothout (Beukenbrandhout) 141.
I Hakhout
I

Beukenhout 124. 141.
Blekken 140.
Blekstek 140.

Eikenhout 123, 139,
Heininghout

Bloemstokjes

Naaldhout 120,

Naaldhout 121.

Heiningpalen

Boerengeriefhout

Naaldhout 120.

Naaldhout 120. 135.

Heipalen
Naaldhout

BoompaJen.

Naaldhout 120. 134,

Zware 119. 129.
Lichte 119. 133.

Boomvormgetal 157.
Boonstaken
J

Eikenhout

Naaldhout 121.
Afgetopte 121.
Bos
Eikenschors 139.
Eikentakkenbossen 140.

Zware 123,
Lichte 123.
Hekstokken
Naaldhout 121. 136.
! Honderdhout (Beukenbrandhout)

Eiken talhout 139.
Naaldhouttakkenbossen 137.
Brandhout
Beukenhout 124. 141.

Eiken hout 122. 140,
Naaldhout 121. 137.
Cellulose 137.
Dakruiters (Stokken

bladzijde.)

voor~)

Naaldhout 121. 136.
Daksparren
Naaldhout 121.
Damwand 128.
Diamerer 11 Ó.
Dikhoutvormgetal 157.
Dikteklassen.
Bij verkoop op stam
Beukenhout 124.
Eikenhout 122.
Iepenhout 125.

Naaldhout 118.
Populieren 126.
Bij verkoop van geveld hout
Beukenhout 124.

Naaldhout 121. 136.
Hout (Eikenschilhout)
Arnhemsch- 139.
Deventer- 139.

Harderwijker- 139.
Houtskool 138.
Houtvergassing 138.
I Houtwol (Hout voor-)
Naaldhout 121. 136.
Iepenhout 125. 141.
Kachelhout (Beukenbrandhout) 1i 1.
Kisthout (Zaaghout voor-)

Naaldhout 119.
Populierenhout 126. 143.
Klaverruiterstokken

Naaldhout 121.
Klomphout
Populieren 127. 143.
Kop (= dikke eind) 116.
! Kortelingen

I

Naaldhout 120. 134.
Krathout (Zaaghout voor-)

Eikenhout 122,

Naaldhout 119.

Iepenhout 126.

Kribhout

Naaldhout 118.

Eikenhout 123. 140,
Naaldhout 121.

Populieren 126.
Doorsnede 116.
Duizendhouten (Eiken talhout) 'HO.
Dwarsliggers (Zaaghout voor-)

Kribpaaltjcs

Naaldhout 121. 137.
Landaanwinningspaaltjes

Beukenhout 125.

Naaldhout 120. 135.

Eikenhout 123.

Leidingpalen

Naaldhout 119.
Eikenhout 122. 138.
Erwtenrijs
Naaldhout 121.
Fineerhout

Populieren 142. 143,

1~1.

Hopstaken

Naaldhout 119. 120. 132. 133.
Zware 119. 132,
'Lichte sorteeringen

i

Naaldhout 121. 136,

."
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Straatblokjes
Losringigheid
Naaldhout 129.
Eikenhout 138.
Takhout
Luciferhout ..
Eikenhout 139.
Populieren 127. 143.
Maisdrooginrichtingen (Stokken voor.. ) Takkenbossen
Eikenhout 123. 140.
Naaldhout 121. 136.
Naaldhout 121. 137.
Middellijn 116.
Talhout
Mijnhout
Eikenhout 123. 139.
Naaldhout 120. 135.
Telefoonpalen
Naaldhout 118.
Naaldhout 119. 120. 132. 133.
Normaalliggers
Zware 119. 132.
Beukenhout 125.
Toelichting bij de sorteeringslijsten. 128.
Eikenhout 123.
lijsten 128.
Naaldhout 119.
; Top (= dunne eind 116.
Omtrek 116.
Opmeten van hout op stam 156.
'I Triplex
i
Populierenhout 126, 142,
Paalhout
! Tuinpaaltjes,
Eikenhout 123.
;
Naaldhout 121. 137,
Naaldhout 119. 129.
Tudlattenhout
Palen
,
Naaldhout 121. 137.
Naaldhout
Verkoop op stam
Amsterdamsche.. 130.
,
Beukenhout 124. 141.
Dordtsche- 130.
Eikenhout 122. 138.
Goudsche- 130.
Iepenhout 125. 141.
Gronlngsche- 130.
Naaldhout 118. 128.
Haagsche~ 130.
Populierenhout 126. 142,
Haarlemsche- 131.
Verkoop van geveld lang hout
Leidsche.. 131.
Rotterdamsche": 131.
Beukenhout 124. 141.
Eikenhout 122. 138.
Zaandamsche" 131.
Iepenhout 125. 141.
Papier
Naaldhout 118. 128.
Naaldhout 137.
Populierenhout 126, 142.
Populierenhout 127. 143.
Perkoenen
Eikenhout 123.
1
Naaldhout 120.
Eiken talhout 140.
Populierenhout 126. 142.
1I
Naaldhout 137.
Rechtheid van telefoonpalen 132.
Roode kern bij beukenhout 141.
I Voer 139.
1Vormgetallen 156. 157.
Rijshout
Vorstscheuren
Eikenhout 123. 140.
Eikenhout 138.
Naaldhout 121.
Vriesbarsten
Samenvatting 145.
Eikenhout 138,
Schilhout
Wateren
Eikenhout 139.
.
Iepenhout 142.
Populierenhout 142.
Weipalen
Schoren voor telefoon~ en andere
Naaldhout 120,
leidingpalen
'Werkhoutvormgetal 157,
Naaldhout 120. 133.
Wisselhout
Schors
Eikenhout 123.
Eiken- 123. 139.
Slieten
Zaadstokken
Naaldhout 120.
Naaldho'lt 121. 137.
Smalspoorliggers
Zaaghout
Eikenhout 123.
Populierenhout 126. 142.
Naaldhout 119.
Zaaghout 1e klasse
Sorteeringen
Beukenhout 125.
Beukenhout 125. 141.
Eikenhout 123.
Eikenhout 123. 139.
Naaldhout 119. 128.
Iepenhout 126. 141.
Naaldhout 119. 128.
Populierenhout 142.
Speling in de diktemailt van heipa!cn 131. 'Zaaghout 2e klasse
Spilvormgetal 157.
Beukenhout 125.
Spoorbosjes 137.
Eikenhout 123.
Steigerhout
Naaldhout 119. 129.
Naaldhout 120. 134.
Populierenhout 142.
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INHOUD

Inleiding
Algemeene opzet

~n

Bid.

113
115
118

opmerkingen .

Sorteeringslijsten voor I nlandsch rondhout .
Naaldhout Lijst A. Verkoop op stam.
B. Verkoop van geveld land hout
C. Sorteeringen.
Eikenhout. Lijst A. Verkoop op stam .
B. Verkoop van geveld lang hout
Sorteeringen
Beukenhout. Lijst A. Verkoop op stam
B. Verkoop van geveld lang hout
C. Sorteeringen
Iepenhout. Lijst A. Verkoop op stam
B. Verkoop van geveld lang hout.
Sorteeringen .
Populierenhout. Lijst A. Verkoop op stam.
B. Verkoop van geveld lang
hout . . . . '

118
..

118
119
122
122
123

... 124
124
125
125
125
126
126

.

126
127
127
128
128

Sorteeringen

•

Overig Loofhout
Toelichting bij de sorteeringlijsten
Naaldhout. Lijst A. Verkoop op stam
B. Verkoop van geveld lang hout
C. Sorteeringen.
Eikenhout. Lijst A. Verkoop op stam .
B. Verkoop van geveld lang hout

..

128
128
138
138

. '..
Beukenhout. Lijst A. Verkoop op s t a m . . .
B. Verkoop van geveld lang hout'..
C. Sorteeringen.

139
141
141
141

C. So'rtêeringen.

I
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BId.

Iepenhout. Lijst A. Verkoop op stam .
" B. Verkoop van geveld lang hout
Populierenhout. Lijst A. Verkoop op stam.
B. Verkoop van geveld lang
hout
Overig loofhout

Samenvatting.
Résumé en francais

English summary
Deutsche Zusammenfassung

141
141
142
142
144
145
148
151
153

•
Bijlage.
Opmeten van hout op stam. Vorm getallen

156

Alphabetische klapper.
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