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Woord vooraf

In 1999 is deze studie uitgevoerd naar het functioneren van databronnen voor
houtoogst en houtstromen in Nederland. Deze studie heeft geresulteerd in een
overzicht van de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van deze databronnen.
Met dit overzicht kan iedere belangstellende de informatie uit deze databronnen naar
de juiste waarde schatten.
Aan deze studie hebben meegewerkt ir. M.F.F.W. Jans, ir. P.A.G. Jansen (SBH), ir.
W.P. Daamen (bureau Daamen) , ing. R.A.M. Schrijver, E.P. Berger (LEI), ir. A.M.
Seubring, drs. A.H.M. van Kampen (SBB), ing. C. Boon (AVIH). De
begeleidingsgroep bestond uit ing. G.T.M. Grimberg (EC-LNV), R.M.W.J. Nas
(Bosschap), ir. C.J.M. van Vliet (Alterra), ing. H.A.M. Dielissen (SBB) en ir. A.J.H.
Willems (Unie van Bosgroepen).
Uiteraard is het de bedoeling dat de bos- en houtsector met het resultaat van deze
studie aan de slag gaat. Daarbij valt te denken aan het verder uitdragen van het
resultaat van de studie, maar ook het nader inventariseren van de informatiebehoefte.
Tenslotte kan de studie als basis dienen voor het ontwikkelen van een
investeringsplan voor de informatievoorziening van de sector.
C.J.M. van Vliet
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Samenvatting

Momenteel bestaan er verschillende databronnen waaruit informatie wordt verkregen
over het volume van houtoogst, houtverkoop en houtverbruik (kortweg houtstromen
genoemd) en over houtprijzen. De informatie uit deze bronnen lijkt soms
tegenstrijdig waardoor een vergrote kans op verkeerde beslissingen in bosbeleid en
bosbeheer bestaat. Om die reden is deze studie uitgevoerd met een drieledig doel:
1. Zo helder mogelijk aangeven waaruit de informatie van de verschillende bronnen
bestaat en hoe deze wordt verkregen.
2. Een verklaring geven van de verschillen tussen gegevens uit verschillende
bronnen en de consequenties daarvan.
3. Op basis van het voorgaande zo helder mogelijk aangeven hoe en in welke mate
samenwerking tussen bronhouders en vernieuwing van communicatievormen
met gebruikers tot een meer efficiënte en effectieve informatievoorziening kan
leiden.
Gekeken is naar databronnen voor openbaar gebruik, in beheer bij de Stichting Bos
en Hout (BIS), de Stichting Bosdata (HOSP), het Landbouw Economisch Instituut
(BUS), de Algemene Vereniging voor Inlands Hout (Rondhoutprijsoverzicht) en het
Staatsbosbeheer (SYHI). Daarnaast is geïnformeerd of er openbare databronnen in
beheer zijn bij Het Centraal Bureau voor de Statistiek, Natuurmonumenten en de
Unie van Bosgroepen. Dit bleek niet het geval te zijn.
Bij de inventarisatie van de databronnen is getracht aan de hand van een aantal
criteria te komen tot een uitspraak over de kwaliteit van de databron. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt in technische, functionele en procesmatige kwaliteit.
Aan de beheerder van elke databron is in een interview gevraagd waar de informatie
precies over gaat, waar de gegevens vandaan komen, wat er met die gegevens gebeurt
om tot de beoogde informatie te komen en hoe gebruikers van de informatie deze
interpreteren. Om hier achter te komen zijn vragen gesteld over acht onderdelen van
de hier gehanteerde 'communicatieketen' (zie figuur 1):
1. De formulering van de vragen zelf door de gebruiker
2. De interpretatie van de vragen door de databronhouder
3. De specificatie van de hieruit volgende databehoefte door de databronhouder
4. De interpretatie van de gespecificeerde databehoefte door de dataleverancier
5. De aard van de geleverde data
6. De aard van de verwerking van de geleverde data
7. De aard van de presentatie van de informatie
8. De interpretatie van de informatie door de gebruiker
Uit de interview kwam naar voren dat de houtdatabronnen in functioneel,
procesmatig en technisch opzicht sterk van elkaar verschillen. Functioneel en
procesmatig zijn de houtdatabronnen in het algemeen van goede kwaliteit. De
technische kwaliteit kan verbeterd worden door de (on)zekerheid van de informatie
expliciet te melden, zodat gebruikers kunnen beoordelen of dit acceptabel is voor
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hun gebruiksdoel. De betrouwbaarheid van de informatie over oogst, verkoop en
verbruik van de onderzochte databronnen is op dit moment statistisch niet te
kwantificeren. Hiermee is niet gezegd dat statistische kwantificering noodzakelijk is
vanuit het gebruikersstandpunt. Bij de huidige veelheid aan doelen en beperktheid
aan middelen zijn statistisch betrouwbare uitspraken over de houtoogst in Nederland
niet realiseerbaar. De vraag is of men hier wel naar moet streven.
De verschillen tussen de databronnen zijn terug te voeren op vier aspecten:
1. De invalshoek van waaruit de databron is opgezet
2. Het domein van de databron, dat wil zeggen het type houtstroom waarvan
gegevens worden bijgehouden;
3. De mate waarin het proces van dataverzameling tot interpretatie wordt beheerst.
4. De techniek die men toepast, onder te verdelen in de verzamelmethode, de
verwerkingsmethode en de berekeningsmethode.
De studie heeft geleid tot de volgende inzichten:
• Mits zij zich niet laten verleiden tot uitspraken buiten hun eigen domein, zijn de
onderzochte databronnen op zich van goede kwaliteit. Alleen de duidelijkheid
over de (on)betrouwbaarheid en het bereik waarover uitspraken gedaan kunnen
worden, laat te wensen over.
• De databronnen van SBB kunnen een goede aanvulling vormen op de landelijke
databronnen.
• De databron AVIH is bijzonder in de zin dat deze zich uitsluitend op houtprijzen
richt. Een vergelijkbare bron is momenteel niet voorhanden.
• De domeinen van de databronnen BIS, BUS en HOSP overlappen elkaar
nauwelijks. De verschillen in uitkomsten zijn meestal terug te voeren op
domeinverschillen. Dit betekent dat het wegvallen van een van deze systemen tot
een hiaat in de informatievoorziening zou leiden. Dat gevaar is reëel aanwezig nu
HOSP niet meer gecontinueerd wordt, en de vraag is in welke mate de functie
ervan door het nieuwe MFV wordt overgenomen.
• Als de databronnen voorzien in de werkelijke informatiebehoefte (ten behoeve
van strategische beslissingen over houtvoorziening) kan worden volstaan met het
optimaliseren van de organisatie van de bestaande bronnen. De werkelijke
informatiebehoefte is echter onvoldoende bekend.
De toekomstige behoefte aan informatie in en over de bos- en houtsector is nog
onvoldoende systematisch in beeld gebracht om grote investeringen te onderbouwen.
Voor gerichte investeringen is daarnaast een helder toekomstbeeld van de sector over
zichzelf van groot belang. Tot die tijd kan met het resultaat uit deze studie al beter
gebruik worden gemaakt van de bestaande databronnen, waardoor betere
beslissingen mogelijk zijn.

10
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Inleiding

1.1

Probleemstelling

Momenteel bestaan er verschillende databronnen waaruit informatie wordt verkregen
over het volume van houtoogst, houtverkoop en houtverbruik (kortweg houtstromen
genoemd) en over houtprijzen. De informatie uit deze bronnen lijkt soms tegenstrijdig.
In de bosbouwsector verliest men hierdoor het overzicht en vertrouwt men de gegevens
niet. Dit werkt speculaties over de werkelijke situatie in de hand. De kans op verkeerde
beslissingen in bosbeleid en bosbeheer wordt daarmee vergroot.
1.2

Informatiebehoefte

1.2.1

Inleiding

In essentie zijn er twee doelgroepen te onderscheiden voor wie gegevens over bos en
hout van belang zijn:
1. De rijksoverheid (en in geringere mate de provinciale overheid)
2. De in de bos- en houtsector actieve bedrijven (bosbeheerders, handel en
industrie)
Het voert te ver buiten dit onderzoek om een uitgebreide analyse van de vraag naar
informatie uit te voeren. Daarom is gekeken naar vraaginventarisaties die op dit
moment al plaatsvinden of onlangs zijn afgerond. Dit betreft:
• Positionering van het bedrijfskundig en bedrijfseconomisch bosonderzoek (M.
van Wijk et.al. 1999)
• Vraag naar gegevens over functievervulling (MFV) (Dirkse & Daamen, 1999 in
prep.)
• Aggregatie van perceelsgebonden informatie (Jans & Schoonderwoord, 1999. In
prep)
• Schriftelijke enquête onder boseigenaren (Hendriks, 1999, in prep)
De gecombineerde uitkomsten moeten een helder beeld geven van het belang dat
verschillende doelgroepen in de bos- en houtsector hechten aan informatie over het
volume van houtstromen en over houtprijzen en de betekenis die de hier
onderzochte databronnen daarbij hebben.

1.2.2 De vier vraaginventarisaties
Positioneringstudie
De onderzoekers komen op basis van vijf workshops met belanghebbenden tot een
aantal knelpunten in de sector en mogelijke bijdragen die het onderzoek aan
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oplossingen kan leveren. Een in het kader van deze studie belangrijke conclusie is dat
een samenhangend stelsel van kennis- en databanken nodig is. Bijzondere aandacht
vraagt men voor goede afspraken tussen instituten en organisaties over de vrije
toegang tot en gebruik van elkaars gegevens.
Meetnet Functievervulling
De inventarisatie is uitgevoerd middels een enquête onder deskundigen van de
rijksoverheid, provincies en intermediaire organisaties, meestal in een functie waarin
men moet zorgen dat het bos- en natuurbeleid van de juiste informatie wordt
voorzien. Men heeft gekeken naar de informatiebehoefte per functie (Natuur,
Landschap, Recreatie en Economie). Doel van de peiling van de informatiebehoefte
was een toets of de beoogde gegevensverzameling volledig is zonder overbodige
informatie te bevatten. De peiling is afgerond met een afsluitende toets in de vorm
van een workshop op 16 december 1999. Daarin is vooral gelet op de bruikbaarheid
van de te verzamelen informatie voor een aantal te verwachten beleidsvraagstukken.
Behalve deze workshop is er geen structurele analyse uitgevoerd van de doelen die
men met de gegevensverzameling nastreeft.
Vooronderzoek aggregatie van perceelsgebonden informatie
In dit vooronderzoek is het idee uitgewerkt dat perceelsgebonden informatie – voor
eigen gebruik door beheerders - na aggregatie kan worden gebruikt om te voorzien
in informatie voor het bos- en natuurbeleid op regionaal op nationaal niveau (Jans &
Schoonderwoord, 1999, in prep.). Dit als aanvulling op het Meetnet
Functievervulling. Deze mogelijkheden zijn van belang voor de subsidiegever. Een
juridisch knelpunt vormt de waarborg van privacy rond persoons- of
bedrijfsgebonden informatie.
Enquête
In een onderzoek naar het houtaanbodgedrag bij de Nederlandse is een enquête
onder 200 eigenaren verspreid boseigenaar (zie Hendriks, 1999, in prep. voor nadere
details). In deze enquête zijn enkele vragen opgenomen die een indicatie kunnen
geven van de informatiebehoefte en het informatiegebruik bij houtverkopende
boseigenaren. 66 eigenaren hebben het formulier ingevuld teruggestuurd, waarvan er
29 actief hout verkopen. Uit deze zeer beperkte inventarisatie zijn de volgende
resultaten afgeleid:
Van de 29 houtverkopende eigenaren gaf ongeveer een kwart aan behoefte te hebben
aan nationale informatie over staande voorraad, bijgroei, houtoogst en houtverbruik.
2/5 wilde wel weten wat er nationaal gezien aan houtverkoop gebeurde en 3/5 wil
nationale informatie over houtprijzen. Onderbouwing van de eigen houtaanbodstrategie werd relatief weinig als reden genoemd waarvoor men deze informatie
nodig had.
Uit deze enquête bleek verder dat vrijwel geen eigenaar uit een of meer van de hier
behandelde databronnen voldoende informatie kon halen om de houtopbrengst bij
verkoop in zijn ogen te optimaliseren. (maximaal 4 van de 29 houtverkopende
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eigenaren). Een groot deel (de helft) gaf aan uit andere, niet met name genoemde,
informatiebronnen wel voldoende informatie te verkrijgen.
Kortom: uit de enquête volgt de indicatie dat de houtdatabronnen in hun huidige
vorm nauwelijks voorzien in de informatiebehoefte die eigenaren bij houtverkoop
hebben. Het is niet bekend of eigenaren de houtdatabronnen voor andere doeleinden
gebruiken, noch of er andere bronnen zijn die wel in die behoefte voorzien. Ook
over de betekenis van de houtdatabronnen voor anderen dan houtverkopende
boseigenaren valt met deze enquête niets te concluderen.
1.2.3

Conclusies

Een diepgaand inzicht in het gebruik van informatie ontbreekt
Uit verschillende inventarisaties is een indicatie van de informatiebehoefte van
overheid en bedrijfsleven in de bos- en houtsector af te leiden. Er zijn echter
momenteel geen onderzoeksresultaten voorhanden waaruit de relatie wordt gelegd
tussen deze informatiebehoefte en het daadwerkelijk gebruik van informatie ter
ondersteuning van strategische en operationele beslissingen over houtvoorziening.
Klaarblijkelijk neemt ook de sector zelf niet het initiatief om haar structurele
informatiebehoefte onder de aandacht te brengen.
Van het huidige aanbod aan informatie over houtstromen en houtprijzen
wordt door de sector zelf weinig gebruik gemaakt. Dit komt deels doordat
men de gebruiksmogelijkheden niet ziet.
De studies bij elkaar geven een beeld van onvrede in de sector met het huidige,
relatief versnipperde, aanbod van informatie. Een belangrijke aanbeveling uit de
positioneringstudie (Van Wijk et.al. 1999) is dan ook de ontwikkeling van een
samenhangend stelsel van kennis- en databanken.
• Houtverkopende bosbedrijven geven aan dat ze de onderzochte databronnen
niet of nauwelijks gebruiken. Kennelijk voorzien ze in de huidige vorm niet
in een behoefte, of is men onbekend met de gebruiksmogelijkheden.
• Het belang van handel en industrie bij nationale cijfers is niet expliciet
onderzocht, maar blijkt indirect doordat zij rechtstreeks medefinanciering
verlenen aan de huidige databronnen BIS en HOSP. Gezien de recente
kritieke geluiden uit deze hoek (zie o.a. Janssen, 1999a) zou de interesse in de
databronnen in de huidige vorm bij handel en industrie af kunnen nemen.
Rijk en provincies heroriënteren zich op hun informatiebehoefte.
De rijksoverheid, intermediaire organisaties als het Bosschap, en in toenemende mate
provincies, hebben belang bij nationale gegevens, zo blijkt uit de peiling van de
informatiebehoefte in het kader van de pilot Meetnet Functievervulling. Binnen de
overheid is men echter kritisch als het gaat om het opzetten van relatief kostbare
meerjarige gegevensbestanden. Een structureel beeld van het type beslissingen dat
men met deze informatie wil ondersteunen ontbreekt nog. De informatie over
houtvoorraad, houtoogst en bijgroei zal bij de huidige plannen geringer worden dan
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in het tot voor kort operationele systeem Houtoogststatistiek en Prognose oogstbaar
hout (HOSP).
Boseigenaren kunnen hun eigen databron worden
De door LNV ontwikkelde nieuwe regelingen Natuurbeheer en Agrarisch
Natuurbeheer zijn per 1-1-2000 geïmplementeerd. Aan deze subsidieregeling zijn
gegevensstromen gekoppeld, waarvan ook data over hout deel kunnen uitmaken. Als
de technische en juridische knelpunten kunnen worden opgelost, is dit een potentiële
aanvullende databron.
1.3

Achtergrond

In de bos- en houtsector is een aantal informatieverschaffers actief. Deze hebben
onder meer ten doel de sector van informatie te voorzien over het volume van
houtstromen en van houtprijzen. Dit ter ondersteuning van strategische en
operationele beslissingen van de rijksoverheid en de in de sector actieve organisaties.
In de voorgaande paragraaf is aangegeven dat vertegenwoordigers van de bos- en
houtsector de informatievoorziening nogal divers vinden. Daardoor is er
onvoldoende overzicht en zijn de onderlinge verbanden onduidelijk. Er zijn veel
databronnen die op zichzelf al moeilijk te interpreteren zijn en waarvan de onderlinge
verbanden onduidelijk zijn. Ook vertegenwoordigers van de rijksoverheid vragen
zich af hoe de informatievoorziening over en voor de bos- en houtsector beter kan
worden georganiseerd. Daarbij heeft de rijksoverheid het plan om in de komende
periode een belangrijk deel van de informatievoorziening over bos- en natuurbeheer
voor langere tijd vast te leggen in het Meetnet Functievervulling (MFV).
Een van de eerste stappen om tot een beter gebruik van informatie van en over de
bos- en houtsector te komen is het helder in beeld krijgen van het huidige aanbod
aan informatie. Daartoe dient deze studie.
1.4

Projectdoelstelling

Tegen de hiervoor geschetste achtergrond is het doel van deze studie drieledig:
1. Zo helder mogelijk aangeven waaruit de informatie van de verschillende bronnen
bestaat en hoe deze wordt verkregen. Daarbij wordt gekeken naar de technische
(verzamel- en berekeningsmethode), functionele (bruikbaarheid) en procesmatige
(werkwijze) kenmerken.
2. Een verklaring van verschillen tussen gegevens uit verschillende bronnen en de
consequenties daarvan.
3. Op basis van het voorgaande zo helder mogelijk aangeven hoe en in welke mate
samenwerking tussen bronhouders en vernieuwing van communicatievormen
met gebruikers tot een meer efficiënte en effectieve informatievoorziening kan
leiden.
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Met het projectresultaat is de bosbouwsector beter in staat de verschillende
databronnen naar waarde te schatten. De kans op verkeerde beslissingen in bosbeleid
en bosbeheer wordt daarmee verkleind.
Daarnaast biedt het resultaat handvatten voor onderzoekers om op efficiëntere wijze
te kunnen beschikken over basisdata voor verdere analyse van het volume van
houtoogst, houtverkoop en houtverbruik en van houtprijzen.
1.5

Afbakening

Van een aantal organisaties is bekend dat ze een voor de bos- en houtsector
openbare databron onderhouden. Dat wil zeggen dat ze gegevens over houtstromen
en/of houtprijzen verzamelen en opslaan voor algemeen gebruik. Deze organisaties
zijn:
• Stichting Bos en Hout
• Stichting Bosdata1
• Landbouw Economisch Instituut
• Algemene Vereniging voor Inlands Hout
Daarnaast zijn er organisaties die mogelijk ook voor de bos- en houtsector openbare
databronnen onderhouden, namelijk:
• Staatsbosbeheer
• Het Centraal Bureau voor de Statistiek
• Natuurmonumenten
• Unie van Bosgroepen.
In deze studie kijken we alleen naar de databronnen van deze organisaties voor zover
ze permanent en openbaar zijn. Dus databronnen waarin de gegevens regelmatig
worden aangevuld en gepubliceerd, ook in de toekomst.
Bij navraag bleek dat het CBS geen statistiek van houtprijzen (meer) bijhoudt
(pers.med. Peter Hilgen). Ook Natuurmonumenten houdt geen gegevens over
houtvoorraad, oogstvolume en verkoopprijzen bij (pers. med. Jan Kolkman en Henk
Siebel) . De Unie van Bosgroepen geeft aan dat de gegevens van de Nationale
Houtbank op dit moment nog niet gepubliceerd worden.
Uiteindelijk zijn de volgende databronnen geselecteerd en geschikt bevonden voor
nadere analyse;
• BUS, de BedrijfsUitkomstenStatistiek, opgesteld door het Landbouw
Economisch Instituut
• BIS, het Bedrijven InformatieSysteem, opgesteld door de Stichting Bos en Hout
• HOSP, De HoutOogstStatistiek en Prognose oogstbaar hout, opgesteld door
Bosdata
• Marktberichten, opgesteld door de Algemene Vereniging Inlands Hout.
1

Het voornemen bestaat om de Stichting Bosdata en de Stichting Bos en Hout samen te voegen tot
één stichting onder de naam Stichting Bos en Hout.
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•
•
•

SDHV, het SBB Dienstverlening HoutVerkoop systeem van Staatbosbeheer
(voor zover openbaar)
SYHI, Het Systeem voor Houtinventarisatie, van Staatsbosbeheer (voor zover
openbaar).
Het in ontwikkeling zijnde Meetnet Functievervulling (MFV) komt in fase 3
(oplossingsrichtingen) aan bod.

Het systeem HOSP wordt niet voortgezet. Aspecten ervan worden opgenomen in het nieuwe systeem
Meetnet Functievervulling (MFV, zie Dirkse en Daamen, 1999. In prep). Net als in HOSP is ook in
het MFV het geven van landelijke uitkomsten op basis van een steekproef de invalshoek. Om die
reden is HOSP toch in deze studie meegenomen. De gegevensverzameling van het ministerie van
LNV in het kader van de nieuwe regelingen Natuurbeheer zou een aanvulling op de bestaande
databronnen kunnen vormen. Dit is momenteel in onderzoek (Jans & Schoonderwoerd, 1999. In
prep.) De rondhoutbank van de Unie van Bosgroepen is een nieuwe potentiële databron.
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2

Inventarisatie databronnen

2.1

Inleiding

Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van en over de bos- en
houtsector is allereerst een helder beeld nodig van het huidige aanbod aan informatie.
In dit hoofdstuk wordt zo duidelijk mogelijk aangeven waaruit de informatie van de
verschillende bronnen bestaat en hoe deze wordt verkregen. Daarbij wordt gekeken
naar de technische (verzamel- en berekeningsmethode), functionele (bruikbaarheid)
en procesmatige (werkwijze) kenmerken.
2.2

Methode

Bij de inventarisatie van de databronnen wordt getracht aan de hand van een aantal
criteria te komen tot een uitspraak over de kwaliteit van de databron. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt in technische, functionele en procesmatige kwaliteit.
Een databron is technische van goede kwaliteit als deze exact levert wat er beloofd
wordt. Een als integrale telling gepresenteerde uitkomst mag bijvoorbeeld niet op
slechts een steekproef berusten. De technische kwaliteit is in deze studie als goed
beoordeeld als de databronhouder de werkelijke betrouwbaarheid van de uitkomsten
vermeldt.
Functionele kwaliteit bereikt men door datgene te leveren waar de doelgroep om
gevraagd heeft. Een regionaal cijfer is bijvoorbeeld niet functioneel voor iemand die
een landelijk overzicht nodig heeft. In deze studie wordt de functionaliteit als goed
beoordeeld wanneer de databronhouder aangeeft dat hij positieve reacties van zijn
doelgroep ontvangt. Controle bij de doelgroep zelf vindt in deze studie niet plaats.
De proceskwaliteit is in orde als traceerbaar is hoe de geleverde informatie tot stand
gekomen is Bij een modelberekening zal bijvoorbeeld de berekeningswijze openbaar
moeten zijn. In deze studie is sprake van een goede proceskwaliteit als de
databronhouder bij elke stap kan uitleggen hoe deze plaatsvindt (en dus
gecontroleerd kan worden). Hierbij kan hij naar documentatie verwijzen.
Van een databron is het belangrijk te weten:
1. Waar de informatie precies over gaat
2. Waar de gegevens vandaan komen
3. Wat er met die gegevens gebeurt om tot de beoogde informatie te komen
4. Hoe gebruikers van de informatie deze interpreteren
Deze vier vragen worden aan de beheerders van elke databron gesteld.
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Ad1
Per databron wordt aan de beheerder gevraagd:
1. Op welk onderdeel in de houtketen de volumecijfers betrekking hebben; bijgroei,
oogst, verkoop en/of verbruik. Hierbij een exacte definitie.
2. Waar de verzamelde prijsgegevens precies betrekking op hebben.
3. Welke details kunnen worden vermeld (en op welke schaal); boomsoort,
diameterklasse, spil/werkhout, met/zonder schors, kwaliteitsklassen, herkomt
(bedrijf, regio), bestemming (bedrijf, regio, land)
Ad 2
Databronnen worden gegroepeerd naar de basisdata waar de onderzoeker van
uitgaat:
- De administratieve gegevens van het bedrijf (BUS, SDHV)
- Gegevens uit een enquête onder bedrijven (SBH, AVIH)
- Gegevens uit veldmetingen (HOSP, SYHI, SDHV)
Ad3
Aan de hand van de hiërarchie van index – graadmeter – indicator – basisdata wordt
beschreven hoe informatie is opgebouwd.
Ad 4
- Wie zijn de gebruikers? (Hoe levert een methode de gegevens (rapport, artikel,
presentatie, op aanvraag), aan wie en met welke frequentie?)
- Worden definities door de gebruikers gehanteerd zoals ze door de bronhouder
bedoeld zijn; Hoe weet de bronhouder dat? (Welke respons krijgt de bronhouder
(monitoring van het gebruik van de databron).
Zoals van elke beheerder is de taak van de bronhouder van data voor bos en hout
om er voor te zorgen dat dataleveranciers deze bron periodiek verversen zodat de
bronhouder de gebruikers regelmatig van nieuwe informatie kan voorzien. De
informatiestroom komt tot stand doordat de gebruiker vragen stelt, die de
databronhouder vertaalt in een databehoefte.
7. Informatie

5. Data
6. Methodiek
4. Dataleverancier

3. Databehoefte

2. Databronhouder

8. Gebruiker

1. Vragen

Figuur 1. Communicatieketen rond een databron.
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Of de informatie die de databronhouder levert ook het antwoord is op de vragen van
de gebruiker, hangt af van wat er in deze communicatieketen gebeurt:
1. De formulering van de vragen zelf door de gebruiker
2. De interpretatie van de vragen door de databronhouder
3. De specificatie van de hieruit volgende databehoefte door de databronhouder
• enquête met invulinstructies
• meetprotocol
• steekproefsamenstelling
4. De interpretatie van de gespecificeerde databehoefte door de dataleverancier
5. De aard van de geleverde data
• meting
• administratie
• enquêteformulier
6. De aard van de verwerking van de geleverde data
• rekenmethoden
• statistiek
• modellen
7. De aard van de presentatie van de informatie
• Uitkomsten
• Toelichting
8. De interpretatie van de informatie door de gebruiker
De methodiek van de databronhouder is dus slechts een van de vele aspecten die de
kwaliteit van de informatie bepalen.
2.3

Kenmerken van de databronnen

2.3.1

Inleiding

In deze paragraaf volgt per databron een beschrijving van de uitkomsten van het
interview, gehouden met de databronhouder (par. 2.3.2 t/m 2.3.6). Bronhouders van
gegevens hanteren elk hun eigen definities van houtstromen en houtprijzen. In deze
studie gaan we uit van standaard definities. Waar bronhouders hier van afwijken
wordt dit vermeld.
Standaard definities van volume in m3 per jaar:
Bijgroei:
Oogst + toename staande voorraad; m3 spilhout met schors;
Oogst:
Gevelde volume; m3 spilhout met schors;
Verkoop:
Uit het bos verwijderd of te verwijderen (op stam) volume: m3
werkhout met schors;
Verbruik:
Door verwerker ontvangen volume; m3 werkhout met schors.
Standaard definities van waarde of prijs per m3:
Bijgroei:
- (bijgroei wordt niet gewaardeerd);
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Oogst
Verkoop
Verbruik

hfl per m3 spilhout met schors;
hfl per m3 werkhout met schors (al dan niet na conversie vanuit stère
of ton);
hfl per m3 werkhout met schors (al dan niet na conversie vanuit stère
of ton).

Drie categorieën;
• Administratie: de bronhouder verkrijgt de basisgegevens door ze over te nemen
uit de administratie van bedrijven (ongeacht hoe deze tot stand zijn gekomen);
• Enquête: de bronhouder verkrijgt de basisgegevens doordat bedrijven een aantal
standaardvragen beantwoorden (ongeacht waar hij deze antwoorden vandaan
heeft);
• Veldmeting: de bronhouder verkrijgt de basisgegevens door zelf metingen te
(laten) verrichten.
Hieruit volgt dat in de basisgegevens al mogelijke afwijkingen zitten ten gevolge van:
• Administratie: meetfout, administratiefout;
• Enquête: meetfout, administratiefout, denkfout;
• Veldmeting: meetfout;
Na verwerking kan nog een interpretatiefout ontstaan.
Standaard vragen voor elk der drie categorieën:
1. Wat is de populatie, wat is de steekproef, hoe is er gestratificeerd?
2. Wie levert de basisdata? (bedrijfsleider, aannemer, onderzoeksbureau,
bronhouder zelf)
3. Hoe worden de resultaten berekend vanuit de basisdata ? Door wie?
2.3.2

HOSP

Uitkomsten van het interview met Rino Jans (Stichting Bos en Hout/Bosdata) en
Wim Daamen , Beheerder van de databron Hout Oogst Statistiek en Prognoses
oogstbaar hout, Op 30 augustus 1999 en 8 september 1999
1. De formulering van de vragen zelf door de gebruiker

Het project is in 1988 door het beleid samen met de sector gestart om als permanent
vervolg op de 4e bosstatistiek (1984). De vraag is een jaarlijkse actualisering van de
geschatte houtvoorraad en bijgroei in het Nederlandse bos en van de jaarlijkse
houtoogst uit het Nederlandse bos. Er zijn drie doelgroepen:
De koepelorganisaties voor de bosbedrijven (Unie van Bosgroepen, Bosschap) die de
inkomsten voor boseigenaren willen schatten;
De koepelorganisatie voor de handel en de verwerkende bedrijven (AVIH) die de
hoeveelheid beschikbaar hout willen weten.
Het rijksbeleid (EZ en LNV) die de vinger aan de pols van de bos- en houtsector
willen houden.
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2. De interpretatie van de vragen door de databronhouder

De databronhouder heeft de vraag helpen formuleren, met inbegrip van interpretatie.
De jaarlijkse houtoogst kan op twee manieren worden geschat:
a. prognose op basis van voorraad- en bijgroeicijfers uit het verleden
b. schatting op basis van waargenomen verwijdering van bomen in meetplots
(alleen mogelijk vanaf 2 e meting, dus vanaf 6 e jaar na aanvang HOSP)
3. De

specificatie van de hieruit volgende databehoefte door de
databronhouder
• steekproefsamenstelling
Permanente meetpunten in gestratificeerde steekproef in het Nederlandse
opgaande bos op basis van boomsoorten en leeftijdsklassen in 1984.
• enquête met invulinstructies
Enquêtes worden niet gebruikt.
• meetprotocol
Meetinstructies zijn schriftelijk gedocumenteerd.

4. De

interpretatie van de gespecificeerde databehoefte
dataleverancier
De meetinstructies laten weinig ruimte voor interpretatie.

door

de

5. De aard van de geleverde data

• meting
In elk opnamejaar worden 2 of 3 controledagen gehouden. Consistentie wordt
bewaard doordat individuele bomen - eenmaal gemeten - altijd gevolgd worden.
• administratie
Administratieve gegevens worden niet gebruikt, met uitzondering van de
eigendomsgegevens en de ligging (provincie).
• enquêteformulier
Er wordt geen enquête gehouden
6. De aard van de verwerking van de geleverde data

• rekenmethoden
De basisdata worden met behulp van rekenmodellen verwerkt tot de
einduitkomsten (zie onder ‘modellen’). De consistentie van data wordt
bewaakt doordat de relatie voorraad(t)-oogst(t) + bijgroei(t) = voorraad(t+1)
in de rekenmethode is opgenomen.
• statistiek
Het betrouwbaarheidsinterval voor de oogst is 9%; voor de totale voorraad is
het kleiner.
De stratificatie is aan het verouderen.
• modellen
Er wordt gebruik gemaakt van een volume functie voor de schatting van het
volume per boom. De bijgroei wordt bepaald met een model voor de
prognose van de grondvlaktoename. De kans op oogst binnen vijf jaar
wordt bepaald met een model op basis van meting van stobben.
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7. De aard van de presentatie van de informatie

• Uitkomsten
Voor intern gebruik is een uitgebreide rapportage van cijfers (voortschrijdend
gemiddelden) in tabelvorm. Extern wordt jaarlijks een exemplaar toegevoegd
aan de reeks ‘Houtoogst statistiek en prognose oogstbaar hout’, uitgegeven
door Bosdata.
• Toelichting
Uitgebreide interpretatie en verklaring van de uitkomsten, en van de
aannames. Echter niet gemakkelijk toegankelijk doordat een wat
ingewikkelder (modelmatige) methode is gehanteerd.
8. De interpretatie van de informatie door de gebruiker

De uitkomsten betreffen schattingen op basis van modelberekeningen. Een foutieve
interpretatie als ware het gerealiseerde oogst ligt voor de hand. Ook de toedeling van
het vijfjaargemiddelde aan een specifiek jaar is een voor de hand liggende vergissing.
Conclusie HOSP
• Proceskenmerken
Het proces is helder en consistent gedocumenteerd
• Functionele kenmerken
De uitkomsten voldoen aan de functie waar ze voor bedoeld zijn
• Technische kenmerken
De stratificatie is inmiddels verouderd waardoor geen actuele statistische
betrouwbaarheid meer kan worden berekend. De gebruikte modellen moeten
gevalideerd worden, enkele aannames getoetst.
Het systeem HOSP wordt sinds 1998 niet meer geactualiseerd. Het in voorbereiding
zijnde systeem MFV (Meetnet Functievervulling) is mede bedoeld om de functie van
HOSP over te nemen, zij het met een lagere informatiedichtheid.
2.3.3

BIS

Uitkomsten van het interview met Rino Jans (30 augustus 1999), aangevuld met
informatie van Patrick Jansen, beiden van de Stichting Bos en Hout, beheerder van
de databron Bedrijfs Informatie Systeem
1. De formulering van de vragen zelf door de gebruiker

Het BIS geeft informatie over het verbruik van en de handel in Nederlands rondhout
door de houtverwerkende sector (handelaren inclusief export en industrie).
Informatie van houtexploitanten zit niet in het systeem. De houtverwerkende
industrie financiert mee, en is dus direct betrokken bij de formulering van de
vragen. Prijscijfers moeten in de bosbouwsector voor individuele bedrijven
bruikbaar zijn, voor de indicatie van houtstromen (oogst, verkoop en gebruik) zijn
gemiddelden bruikbaar. Omdat zij meefinancieren, hebben ook
bosbouwbedrijven invloed op de vraagstelling. Daar wordt weinig gebruik van
gemaakt.
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2. De interpretatie van de vragen door de databronhouder

De databronhouder interpreteert de vraag als ‘het geven van een overzicht van het
verbruik van hout door de verwerkende bedrijven en exporteurs, gespecificeerd
naar boomsoort en sortiment.
3. De

specificatie van de hieruit volgende databehoefte door de
databronhouder
• steekproefsamenstelling
Alle exporteurs en verwerkers uit het Handelsregister ontvangen een
enquêteformulier. In 1998 197 bedrijven (respons = 100%)
• enquête met invulinstructies
In de enquête worden per bedrijf gegevens per partij geregistreerd van
boomsoort, sortiment en herkomst. Doorverkoop wordt niet geregistreerd.
Het bedrijf aggregeert zelf zijn gegevens naar sortiment en boomsoort. BIS
gebruikt eenduidige vragen en antwoordtabellen.
• meetprotocol
Er wordt niet gemeten

4. De

interpretatie van de gespecificeerde databehoefte door de
dataleverancier
Doordat bedrijven zelf gegevens van partijen hout aggregeren is er veel ruimte voor
eigen interpretatie. Bij gemengde partijen is de toedeling naar boomsoort, maar
vooral de toedeling naar sortimenten een bron voor afwijkingen. Er is niet
geregistreerd bij welk percentage van de partijen dit probleem speelt. Van de
dataleverancier wordt geen conversie (tussen m3, stapelmeter en ton) gevraagd.
Als deze dat toch heeft gedaan, is de omrekening niet te achterhalen.
5. De aard van de geleverde data

• meting
De herkomst van de gegevens van de dataleverancier wordt niet vastgelegd.
Verschillende bedrijven kunnen er dus verschillende meetmethoden of
administratieve regels op nahouden.
• administratie
zie meting
• enquêteformulier
Het is niet mogelijk de kwaliteit van de ingevulde cijfers in de enquête te toetsen.
Waar onwaarschijnlijke of ontbrekende getallen worden geconstateerd, vraagt
men het desbetreffende bedrijf om toelichting.
6. De aard van de verwerking van de geleverde data

• rekenmethoden
Als de dataleverancier specificaties (boomsoort. sortiment) weglaat, worden deze in
het BIS systeem toegevoegd, na verificatie bij de dataleverancier. Gegevens
worden omgerekend naar m3 met schors. Voor de eenheden ‘ton’ en ‘stapelmeter’
past BIS zo nodig een conversiefactor toe. Omdat het een integrale inventarisatie
betreft, kunnen de opgegeven hoeveelheden simpelweg opgeteld worden.
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• statistiek
De enquête is een integrale meting en geen steekproef. Statistische bewerking is
daarom niet nodig.
• modellen
Er worden geen modellen gebruikt
7. De aard van de presentatie van de informatie

• Uitkomsten
Specificatie van verbruik naar handelssortimenten. Theoretisch geldt dat
verkoop (door Nederlandse boseigenaren) gelijk is aan inkoop (verbruik door
handelaren en verwerkers) plus export minus import.
• Toelichting
De beknopte berichtgeving (Bos en Hout Berichten) geeft een helder overzicht
van de uitkomsten, maar geen informatie over de wijze waarop ze
geïnterpreteerd moeten worden. Dit laatste is te vinden in een uitgebreide
rapportage.

8. De interpretatie van de informatie door de gebruiker

De verbruikcijfers zelf geven weinig aanleiding tot verkeerde interpretatie. Een
waarschuwing wordt gegeven voor het extrapoleren van de verbruikcijfers naar de
oogstcijfers voor het Nederlandse bos, een voor de hand liggende stap, waar de
gegevens echter niet geschikt voor zijn.
Conclusie BIS
• Proceskenmerken
Het proces van totstandkoming is helder, maar (nog) niet volledig gedocumenteerd
• Functionele kenmerken
De informatie voldoet aan de vraag, en wordt ook periodiek afgestemd op de vraag.
Verkeerde interpretatie is zeer wel mogelijk door het ontbreken van definities.
Hier wordt aan gewerkt.
• Technische kenmerken
Doordat de basisdata voor de ingevulde enquêtes onbekend zijn, is weinig te zeggen
over de werkelijke betrouwbaarheid. De verwerking van de enquêtes tot
uitkomsten is grotendeels geautomatiseerd.
2.3.4

BUS

Uitkomsten van het interview met Raymond Schrijver, Landbouw Economisch
Instituut, Beheerder van de databron Bedrijfsuitkomstenstatistiek Particuliere
Bosbedrijven (BUS), Op 26 augustus 1999
1. De formulering van de vragen zelf door de gebruiker

Het ministerie van LNV vraagt het LEI om jaarlijks bedrijfsuitkomstenstatistieken te
publiceren over verschillende typen landbouwbedrijven, waaronder bosbedrijven.
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2. De interpretatie van de vragen door de databronhouder

Het systeem is primair bedoeld om inzicht te geven in het jaarlijkse bedrijfsresultaat
van bosbedrijven. Een onderdeel daarvan vormt de inkomstenbron houtverkoop.
In de loop der jaren zijn aan de registratie van de houtverkoop kenmerken
toegevoegd, zoals dunning/eindkap en op stam/geveld langhout/sortimenten. Dit
om de gebruikers te kunnen voorzien van gegevens over de gemiddelde
gerealiseerde hoeveelheden en prijzen onder verschillende omstandigheden bij
houtverkoop. In de toekomst wil men diameterklasse, bestemming (zaaghout,
paalhout etc.) en afzetkanaal als kenmerken toevoegen.
3. De

specificatie van de hieruit volgende databehoefte door de
databronhouder
• Steekproefsamenstelling
Een permanente steekproef onder particuliere bosbedrijven vanaf 1975, in 1985
opnieuw gestratificeerd naar bedrijfsgrootte (opp. volgens Bosschap) en regio
(Neyman allocatie).
Door vast panel kan een leereffect optreden. Bij uitval nieuw bedrijf in hetzelfde
stratum toegevoegd.
• enquête met invulinstructies
De enquêtes worden al vanaf het begin (1975) mondeling afgenomen door Paul
Berger. Hij verzamelt ook de overige data. Hij volgt de instructies opgesteld
door het LEI. Documentatie over de werkwijze is terug te vinden in diverse
verslagen door de jaren heen.
• meetprotocol
Er worden geen metingen verricht

4. De

interpretatie van de gespecificeerde databehoefte door de
dataleverancier
Doordat de enquêtes mondeling worden gevoerd, is er praktisch geen ruimte voor
eigen interpretatie door de dataleverancier. De gebruikte administratieve gegevens
liggen vanzelfsprekend vast.
5. De aard van de geleverde data

• Meting
Er worden geen metingen verricht. Opgaven over houtvolume worden van de
dataleverancier overgenomen.
• administratie
De koper verstrekt informatie voor de eindafrekening.
Onvolledige data worden door Paul Berger aangevuld, door de betreffende
transactie na te trekken in de papieren van de eigenaar of van de koper.
• enquêteformulier
(= LEI instructie voor enquête zie punt 3)
6. De aard van de verwerking van de geleverde data

• rekenmethoden
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Van elke te verkopen houtpartij (transactie) wordt hoeveelheid en totale
verkoopprijs geregistreerd + gecodeerd (boomsoort, dunning/eindkap, op
stam/geveld). Gegevens worden omgerekend naar m3 werkhout met schors.
• statistiek
Gecombineerde ratioschatter voor gemiddelden;
Standaarddeviatie v.h. gemiddelde v.d. doelvariabele (bedrijfsresultaat) < 10%;
van houtverkoop en houtprijs ca. 20%.
• modellen
Er worden geen modellen toegepast.
7. De aard van de presentatie van de informatie

• Uitkomsten
De houtverkoop wordt gepresenteerd in tabellen met als titel ‘houtoogst’. Dit in
tegenstelling tot de standaard definities in deze studie (par. 2.3.1). De
gepresenteerde houtprijzen zijn niet gerelateerd aan het eindproduct
(sortiment franco fabriek). Het zijn dus berekende prijzen van het
halffabrikaat (hout op stam of geveld langs de weg).
• Toelichting
De jaarlijkse publicatie bevat steeds een uitgebreide toelichting over de betekenis
van de uitkomsten.

8. De interpretatie van de informatie door de gebruiker

De steekproef betreft de particuliere bosbedrijven in 3 van de 4 onderscheiden
regio’s van Nederland. Extrapolatie naar alle Nederlandse bosbedrijven ligt voor de
hand maar is statistisch onjuist.
De meeste gebruikers weten niet dat deze verkoopcijfers bestaan (kijken alleen naar
het jaarlijkse bedrijfsresultaat).
Conclusie BUS
• Proceskenmerken
Het proces is helder gedocumenteerd.
• Functionele kenmerken
De hoeveelheden en prijzen zijn functionele informatie, mits op de juiste manier
geïnterpreteerd.
• Technische kenmerken
De gegevensverzameling en de rekenmethode is statistisch verantwoord, maar
doordat de stratificatie niet op de houtoogst en -verkoop van het gehele Nederlandse
bos is gericht, niet bruikbaar voor uitspraken op landelijk niveau. Daarnaast is de
betrouwbaarheid van de meer gedetailleerde basisgegevens van houtpartijen (bijv.
boomsoort, diameterklasse) onbekend.
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2.3.5

SBB

Uitkomsten van het interview op 6 september 1999 met Asse Seubring,
Staatsbosbeheer, Beheerder van de databron en SDHV (Staatsbosbeheer
Dienstverlening Houtverkoopsysteem), Aangevuld met informatie van Ardo van
Kampen, beheerder van de databron SYHI (systeem voor houtinventarisatie)
1. De formulering van de vragen zelf door de gebruiker

Staatsbosbeheer is databronhouder en gebruiker tegelijk. Met gebruikers buiten
Staatsbosbeheer wordt via de unit Dienstverlening van SBB rekening gehouden.
• SYHI (Systeem voor Houtinventarisatie) heeft als doel de staande voorraad,
bijgroei en oogst te schatten. Het systeem is afgeleid van het systeem
‘Woodstock”,. Methodologisch vergelijkbaar met het landelijke systeem dat voor
HOSP gebruikt wordt, maar nu bedoeld voor toepassing op objectniveau
(gedetailleerder meetnet en meer mogelijkheden voor detailuitkomsten).
• SDHV (systeem voor houtverkoop) heeft twee doelen: het registreren van de
houtverkoop op stam en het meten van verkoop van sortimenten, vanaf blessen
(in vak/.afdeling) tot en met levering. Oogst (geblest, nog niet verkocht) wordt
sinds kort gewaardeerd op basis van een vaste verrekenprijs naar de regio’s
worden gehanteerd. Afwijkend van de standaard definitie in deze studie meet men
houtoogst in m3 werkhout i.p.v. spilhout en worden volumina van sortimenten
zowel met als zonder schors vermeld.
NB inmiddels is duidelijk dat het systeem SYHI in principe openbare
informatie bevat, maar het systeem SDHV niet. SDHV wordt daarom hier
verder niet besproken.
2. De interpretatie van de vragen door de databronhouder

Gezien punt 1 mag aangenomen worden dat interpretatie geen probleem is, al zijn
bronhouder en gebruiker wel verschillende afdelingen
3. De

specificatie van de hieruit volgende databehoefte door de
databronhouder
• steekproefsamenstelling
De steekproefdichtheid is afhankelijk van de grootte van het bosgebied, maar in
alle gevallen groter dan de dichtheid bij HOSP. Er wordt gewerkt in
gestratificeerde vaste meetpunten. In sommige gevallen wordt teruggevallen
op eenmalige meetpunten
• enquête met invulinstructies
Worden niet toegepast
• meetprotocol
Voor SYHI is het meetprotocol vastgelegd in de Opnamehandleiding

4. De

interpretatie van de gespecificeerde databehoefte door de
dataleverancier
De regio’s van SBB zijn de dataleveranciers. Zij zijn gehouden aan de
gestandaardiseede dataleverantie.
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5. De aard van de geleverde data

• meting
De meting wordt uitbesteed. Jaarlijks wordt 10% van de beheerseenheden gemeten
(cyclus 10 jaar). Controle vindt plaats door veldsteekproeven vanuit de regio.
• administratie
SYHI gebruikt geen administratieve gegevens maar veldmetingen in de vaste
meetpunten (soms eenmalige meetpunten).
• enquêteformulier
Wordt niet toegepast
6. De aard van de verwerking van de geleverde data

•

• rekenmethoden
Vergelijkbaar met HOSP, m.u.v. de aggregatie die van beheerseenheid via regio
naar landelijk niveau loopt. De laatste aggregatieslag is nog niet operationeel.
Er wordt geen uitspraak over het oogstvolume gedaan. Berekeningen worden
gecontroleerd middels ‘error guessing’.
• statistiek
Gelijk aan HOSP,, hogere steekproefdichtheid waardoor ook betrouwbare
uitspraken op SBB-regioniveau.
modellen
functies voor boomvolume, bijgroei en verwachte oogst (gelijk aan HOSP).

7. De aard van de presentatie van de informatie

• Uitkomsten
SYHI: regionaal: OK (basisinformatie en additionele informatie naar keuze);
landelijk: pas over 5 jaar mogelijk (als minimaal 50% van de beheerseenheden
gemeten is. Er wordt gewerkt aan een gecentraliseerde basisverwerking en
gestandaardiseerde verslaglegging.
• Toelichting
De presentatie is primair toegespitst op bedrijfsvoering. De unit
Dienstverlening kan presentaties op met ten behoeve van hun consulten
opvragen. Waar nodig zal het systeem hierop moeten worden aangepast. In
2001 start de ontwikkeling van een nieuwe versie.

8. De interpretatie van de informatie door de gebruiker

Mag intern binnen SBB voor de eigen bedrijfsvoering geen probleem zijn. Voor
extern gebruik is Dienstverlening verantwoordelijk voor juiste interpretatie.
Conclusie SBB
• Proceskenmerken
grotendeels goed gedocumenteerd. De aggregatie naar landelijk (SBB-concern)
niveau ontbreekt.
• Functionele kenmerken
Adequaat toegespitst op bedrijfsvoering; in huidige vorm niet functioneel voor
landelijke uitspraken buiten SBB-terreinen (benodigde aanpassingen waarschijnlijk
klein). Landelijke uitspraken binnen SBB momenteel nog te onbetrouwbaar.
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• Technische kenmerken
Het systeem SYHI is volledig operationeel. SYHI is in gebruik op object-niveau.
SBB heeft zelf behoefte aan aggregatie tot concern-niveau, waarmee de informatie als
onderdeel van een landelijk systeem voor heel Nederland bruikbaar zou worden. Dit
is pas over 5 jaar operationeel. Het systeem levert geen landelijk representatieve
informatie buiten de SBB terreinen
2.3.6

AVIH

Uitkomsten van het interview met Kees Boon, Algemene Vereniging voor Inlands
Hout, Beheerder van de databron Rondhoutprijsoverzicht, Op 22 september 1999
1. De formulering van de vragen zelf door de gebruiker

Er is een algemene vraag naar inzicht in de prijzen die een bosbeheerder voor diverse
rondhoutsortimenten kan ontvangen.
2. De interpretatie van de vragen door de databronhouder

Op basis van kennis van de actoren in de sector stelt de AVIH zelf de vraag op.
Deze luidt simpelweg: geef de prijzen franco fabriek van verschillende
rondhoutsortimenten.
3. De

specificatie van de hieruit volgende databehoefte door de
databronhouder
• steekproefsamenstelling
De gegevens worden vrijwel integraal verzameld bij de grotere handelsbedrijven
en verwerkers. Contractprijzen zijn het uitgangspunt. Als controle wordt
regelmatig de inkoopprijs geregistreerd, die de verwerkende industrie betaalt.
• enquête met invulinstructies
Bestaat uit een eenvoudige tabel met kolommen voor specificatie van het
betreffende sortiment en de contractprijs per ton, stapelmeter of m3, en
conversiefactoren.
• meetprotocol
Er wordt niet gemeten.

4. De

interpretatie van de gespecificeerde databehoefte door de
dataleverancier
De dataleverancier kan volstaan met het vermelden van de (administratief
vastliggende) contractprijs en de categorie waarin het betreffende sortiment moet
worden ingedeeld. Deze werkwijze laat weinig ruimte voor eigen interpretatie.
5. De aard van de geleverde data

• meting
Er wordt niet gemeten
• administratie
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Contractprijzen liggen administratief vast. De opgave van de dataleverancier
(handelaar) wordt gecontroleerd door een kruiscontrole met de prijsopgaven
van de verwerkende industrie.
• enquêteformulier
De AVIH verwijdert onwaarschijnlijke of eenmalige opgaven van de
dataleverancier op basis van eigen ervaringskennis.
6. De aard van de verwerking van de geleverde data

• rekenmethoden
De prijzen worden uitgedrukt per m3 werkhout. Prijzen per ton of per
stapelmeter worden met een conversiefactor omgerekend.
• statistiek
Er wordt niet expliciet gebruik gemaakt van statistische methoden. Op basis van
ervaringskennis wordt uit de binnengekomen informatie een ‘gemiddelde’
bepaald.
• modellen
Worden niet gebruikt.

7. De aard van de presentatie van de informatie

•

Uitkomsten
De presentatie van de uitkomsten is eenduidig.
• Toelichting
De toelichting sluit verkeerde uitleg vrijwel uit.

8. De interpretatie van de informatie door de gebruiker

De informatie over de sortimentsprijzen is niet geschikt om rechtstreeks de
opbrengst per m3 op stam bij oogst uit af te leiden, omdat de oogstomstandigheden,
transport en leveringscondities deze sterk beïnvloeden. Daarvoor dient het
‘calculatiemodel verkoop rondhout’ gebruikt te worden. AVIH ‘marktbeeld’ wordt 2
a 3 maal per jaar verspreid onder 90 AVIH leden en 85 betalende abonnees in alle
categorieën boseigenaren.
Conclusie AVIH
AVIH geeft geen volume-informatie en valt op dat onderdeel buiten de scope van dit
onderzoek.
• Proceskenmerken
Helder proces
• Functionele kenmerken
Duidelijke functie
• Technische kenmerken
Geen statistische onderbouwing, niet reproduceerbaar.
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2.4

Conclusies

2.4.1

Inleiding

De inventarisatie van databronnen heeft een gedetailleerd beeld opgeleverd per
databron. Op basis van de gemeenschappelijke kenmerken zijn conclusies getrokken
die min of meer in gelijke mate voor alle bronnen gelden. Daarnaast zijn er ook
duidelijke verschillen. Deze staan in het volgende hoofdstuk
2.4.2

Conclusies

De houtdatabronnen verschillen in functioneel, procesmatig en technisch
opzicht sterk van elkaar.
Qua functie verschillen ze doordat ze zich op verschillende onderdelen van de
houtketen richten (resp. voorraad en bijgroei, oogst, verkoop en verbruik).
Procesmatig doordat verschillende typen actoren bij de dataverzameling en bewerking
betrokken zijn (verkopers, eigenaars, administrateurs, veldopnemers, statistici). En
technisch doordat de meet- en berekentechnieken onderling verschillen.
Functioneel en procesmatig zijn de houtdatabronnen in het algemeen van
goede kwaliteit. De technische kwaliteit kan verbeterd worden door de
(on)zekerheid van de informatie expliciet te melden, zodat gebruikers kunnen
beoordelen of dit acceptabel is voor hun gebruiksdoel.
Volgens opgave van de bronhouders voldoen ze aan de behoeften van de gebruiker:
uit de interviews komt naar voren dat de doelgroep van de databronhouder in het
algemeen uitkijkt naar de nieuwste publicatie. Daaruit valt te concluderen dat de
databronnen voorzien in een behoefte en de informatie dus functioneel is. In deze
studie is niet onderzocht of de doelgroepen dit zelf ook zo ervaren.
De wijze waarop de gegevens tot stand komen is helder en reproduceerbaar (de
reproduceerbaarheid geldt het proces, niet de gegevens zelf). De geïnventariseerde
bronhouders van bos- en houtdata hebben het proces van informatievoorziening elk
op hun eigen manier ingevuld. Uit de interviews bleek dat elke bronhouder dit proces
in zekere mate gedocumenteerd heeft, en de kwaliteit van het proces bewaakt. Wel
blijkt dat de expertise van de verantwoordelijke persoon onmisbaar is om een
databron naar behoren te laten functioneren.
Aan de technische totstandkoming van de cijfers over bijgroei, houtoogst, verkoop
en houtverbruik zijn een aantal onzekerheden verbonden. Dat betreft de aard van
dataverzameling, verwerking, registratie, interpretatie en presentatie, zij het met
verschillende accenten per onderzochte bron. Deze onzekerheden worden meestal
wel genoemd bij de presentatie van de uitkomsten, maar hun cumulatieve effect op
de uitkomst meestal niet.
De betrouwbaarheid van de informatie over oogst, verkoop en verbruik van de
onderzochte databronnen is op dit moment statistisch niet te kwantificeren.
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Hiermee is niet gezegd dat statistische kwantificering noodzakelijk is vanuit
het gebruikersstandpunt.
De databronnen geven elk op eigen wijze het ‘meest waarschijnlijke niveau’ (van
oogst, verkoop of verbruik) bij gegeven uitgangspunten. De laatste zijn per databron
verschillend. Expert oordeel vormt altijd een onderdeel van de methode. (‘statistisch
betrouwbaar’ betekent dat een interval berekend wordt waar bijvoorbeeld het
houtoogstvolume (m3 spilhout met schors) met grote waarschijnlijkheid binnen ligt).
Statistische betrouwbaarheid valt niet te berekenen omdat een grote aantal stappen
vanaf de basisdata tot aan de einduitkomst wordt doorlopen. Elke stap vormt een
foutenbron en het cumulatieve effect is op dit moment voor geen van de bronnen te
berekenen. Dit is echter met vrijwel alle landelijke statistieken het geval. Het is
gebruikelijk om met expert judgement onlogische uitkomsten te corrigeren. De
relatieve uitkomsten (verschillen tussen opeenvolgende jaren) zijn een stuk
betrouwbaarder, uitgaande van een systematische fout.
Bij de huidige veelheid aan doelen en beperktheid aan middelen zijn
statistisch betrouwbare uitspraken over de houtoogst in Nederland niet
realiseerbaar. De vraag is of men hier wel naar moet streven.
In technisch opzicht staan de databronhouders voor de taak om met een relatief
beperkt budget uitkomsten te geven met een geldigheid voor heel Nederland. Dat
betekent zoeken naar efficiënte manieren van dataverzameling en ontwikkeling van
methodieken die met relatief weinig gegevens tot algemene uitspraken kunnen
komen. Dit betekent automatisch dat concessies gedaan worden aan de
betrouwbaarheid van informatie.
Of dat erg is, hangt sterk af van de presentatie van de uitkomsten EN van de
behoefte van de gebruiker en de manier waarop deze de uitkomsten interpreteert.
Soms is een globale indicatie voldoende om een besluit te onderbouwen. Vaak zijn
relatieve cijfers (stijging, daling, verschillen tussen alternatieven) voldoende.
De onderzochte databronnen overlappen elkaar maar in geringe mate, en hebben elk
afzonderlijk een relatief beperkt budget. Het verkleinen, of zelfs maar kwantificeren,
van een foutenmarge in een van de stappen is een kostbare zaak.
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3

Inventarisatie databronnen

3.1

Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk is getracht zo helder mogelijk aan te geven waaruit de
informatie van de verschillende bronnen bestaat en hoe deze wordt verkregen. Een
belangrijk zorgpunt is het feit dat de verschillende bronnen met verschillende
gegevens naar buiten komen, en dat deze verschillen niet zonder meer te begrijpen
zijn. In dit hoofdstuk worden een verklaring gegeven van de verschillen die kunnen
optreden tussen gegevens uit verschillende bronnen, en wat daarvan mogelijke
consequenties zijn.
De verschillen tussen de databronnen zijn uit de detailoverzichten in het vorige
hoofdstuk af te leiden. In dit hoofdstuk staan ze nog eens geordend. De verschillen
zijn terug te voeren op vier aspecten:
5. De invalshoek van waaruit de databron is opgezet
6. Het domein van de databron, dat wil zeggen het type houtstroom waarvan
gegevens worden bijgehouden;
7. De mate waarin het proces van dataverzameling tot interpretatie wordt beheerst.
8. De techniek die men toepast, onder te verdelen in de verzamelmethode, de
verwerkingsmethode en de berekeningsmethode.
3.2

Verschillen

De verschillen zijn hierna weergegeven in schema’s. De grijstonen geven aan welke
aspecten van toepassing zijn voor een databron.
Niet van toepassing
Soms van toepassing
Altijd van toepassing

Invalshoek:
De systemen hebben alle een landelijke invalshoek. Dat wil zeggen dat gestreefd
wordt naar landelijke geldigheid van de gepresenteerde uitkomsten, zij het soms
beperkt tot een bepaalde categorie (bijv. SDHV alleen voor SBB, BUS alleen voor
particuliere boseigenaren). Onderstaande tabel geeft de verschillen:
Bron
HOSP
SYHI
BUS
BIS
AVIH

Mate van landsdekkendheid
Heel Nederland
SBB terreinen Nederland
alle particuliere terreinen in 75% van Nederland
Heel Nederland
Heel Nederland

Figuur 2. Mate van landsdekkendheid.
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Toelichting
Steekproef
Steekproef
Excl. 1 bosarme regio, steekproef
Alle exporteurs en verwerkers
Integraal, grotere handelsbedrijven
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Domein
De functie van een databron is het presenteren van cijfers over een of meerdere
fasen van een houtstroom, van bijgroei tot verbruik. Elke databron heeft een eigen
domein, dat gevormd wordt door de fasen waarvoor gegevens worden verzameld en
uitkomsten worden berekend. Uitspraken buiten dit domein worden door de
desbetreffende databron niet met cijfers ondersteund. Onderstaande schema’s geeft
het domein per systeem weer, respectievelijk voor volumecijfers en voor prijscijfers.
Daarbij is alleen gekeken naar de databron zelf, dus zonder eventuele aanvullende
studies die de bronhouder eventueel verricht.
bron
HOSP
SYHI
BUS
BIS
AVIH

Bijgroei

Oogst

Verkoop

Verbruik

Verkoop (1)

Verbruik (2)

Figuur 3. Volumecijfers.

1)
2)

bron
Bijgroei
Oogst
HOSP
SYHI
BUS
BIS
AVIH
afgeleid van opbrengst partij
marktprijs

Figuur 4. Prijscijfers (hfl per m3 werkhout met schors).

Procesbeheersing
Het proces van informatievoorziening is globaal te verdelen in dataleverantie,
dataverwerking, presentatie en interpretatie. De navolgende tabel laat zien in welke
mate de databronhouders de uitvoering van elk van deze stappen beheersen.
Bron

Dataleverantie

HOSP
SYHI
BUS
BIS
AVIH

1
3
3

Dataverwerking

Presentatie
interpretatie

en

4

(1) soms worden verkoopcijfers in het veld gecontroleerd, (2) reactief, (3) terugkoppeling bij
onwaarschijnlijke cijfers, (4) intern

Figuur 5. Procesbeheersing.

Techniek
De techniek (of methode) verschilt per databron. De onderstaande drie schema’s
laten zien hoe die verschillen zich manifesteren in respectievelijk de dataverzameling,
verwerking en de berekening van uitkomsten.
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Bron
HOSP
SYHI
BUS
BIS
AVIH

Meten

Bronstudie

Vragen
1

1
1)

aanvulling waar nodig

Figuur 6. Verzamelen data.
Bron
HOSP
SYHI
BUS
BIS
AVIH

Integraal

Steekproef

Ad hoc

integraal

statistisch

Expert
opinion

Toelichting
Veldplots
Veldplots
Administratie
Enquête
Enquête

Figuur 7. Verwerken data.

Bron
HOSP
SYHI
BUS
BIS
AVIH

Figuur 8. Berekenen.

3.3

Conclusies

De bestaande databronnen verschillen qua invalshoek en domein dermate van elkaar,
dat er van overlap in enige zin geen sprake is. De systemen HOSP en SYHI zijn
technisch nagenoeg identiek, maar in SYHI worden geen oogstgegevens opgeslagen.
Wanneer men dus ogenschijnlijk tegenstrijdige uitkomsten uit verschillende
databronnen onder ogen krijgt, gaat het dus vrijwel zeker over verschillende
domeinen of invalshoeken. Daarbij er van uitgaande dat elke databron zich tot zijn
eigen bereik beperkt, zoals hierboven staat aangegeven.
Technische verschillen tussen de databronnen kunnen er toe leiden dat twee bronnen
over hetzelfde gegeven verschillende uitkomsten naar buiten brengen. Omdat er geen
overlap is, zal dit probleem in de huidige situatie niet optreden (mits elke databron
zich tot zijn eigen bereik beperkt)
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4

Conclusies en vervolg

4.1

Conclusies

Uitgangspunt van deze studie is geweest dat een helder beeld van de huidige
informatievoorziening nodig is om deze beter bruikbaar te maken voor voor de bosen houtsector. Tegen die achtergrond zijn in de hieraan voorafgaande hoofdstukken
een aantal conclusies op een rij gezet, waarvan hier de belangrijkste volgen:
Mits zij zich niet laten verleiden tot uitspraken buiten hun eigen domein, zijn de
onderzochte databronnen op zich van goede kwaliteit. Alleen de duidelijkheid
over de (on)betrouwbaarheid en het bereik waarover uitspraken gedaan kunnen
worden, laat te wensen over.
De databronnen van SBB vormen een goede aanvulling op de landelijke
databronnen. Onduidelijk is in welke mate SBB deze gegevens voor openbare
doeleinden beschikbaar wil stellen.
De databron AVIH is bijzonder in de zin dat deze zich uitsluitend op houtprijzen
richt. Een vergelijkbare bron is momenteel niet voorhanden.
De domeinen van de databronnen BIS, BUS en HOSP overlappen elkaar nauwelijks.
De verschillen in uitkomsten zijn meestal terug te voeren op domeinverschillen. Dit
betekent dat het wegvallen van een van deze systemen tot een hiaat in de
informatievoorziening zou leiden. Dat gevaar is reeel aanwezig nu HOSP niet meer
gecontinueerd wordt, en de vraag is in welke mate de functie ervan door het nieuwe
MFV wordt overgenomen.
Als de databronnen voorzien in de werkelijke informatiebehoefte (ten behoeve van
strategische beslissingen over houtvoorziening) kan worden volstaan met het
optimaliseren van de organisatie van de bestaande bronnen. De werkelijke
informatiebehoefte is echter onvoldoende bekend.
4.2

Vervolg

Nog niet investeren
Deze studie is bedoeld als een van de eerste stappen om beter tegemoet te komen
aan de huidige informatiebehoefte van en over de bos- en houtsector. De studie is
gericht op het helder in beeld krijgen van het huidige aanbod aan informatie.
Omvang, kwaliteit en verschillen van de gegevensbronnen en de consequenties
daarvan zijn op een rij gezet. Het moet op basis hiervan mogelijk zijn om aan te
geven hoe en in welke mate samenwerking tussen bronhouders en vernieuwing van
communicatievormen met gebruikers tot een meer efficiënte en effectieve
informatievoorziening kan leiden. Dit is echter nog een stap te vroeg.
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Vraagzijde systematisch in beeld brengen;
Wat niet voorzien was in deze studie, maar waarvan het belang duidelijker werd
naarmate het inzicht voortschreed, is een goed inzicht in de echte informatiebehoefte
van zowel de rijksoverheid als van de bos- en houtsector zelf. Dan bedoelen we
informatiebehoefte die voortkomt uit de strategische beslissingen betreffende
houtvoorraad, houtoogst en houtverkoop, van zowel de rijksoverheid als de
bedrijven. Deze functionele behoefte blijkt nog niet uit het gebruik van de huidige
databronnen, en ook niet uit de behoeftepeilingen die tot op heden zijn uitgevoerd.
We moeten weten welke gegevens voor wie en met welk doel belangrijk zijn, om een
echt oordeel te kunnen vormen over de bruikbaarheid. Pas dan kan bijvoorbeeld
worden bepaald hoe erg het informatieverlies is als HOSP door MFV wordt
vervangen, of wat de winst is van een investering in grotere betrouwbaarheid of een
koppeling van databronnen.
Tijdshorizon verleggen
Wat is het toekomstbeeld dat de bos- en houtsector voor zichzelf heeft? Deze vraag
lijkt in eerste instantie nauwelijks gerelateerd aan het bestaan van databronnen, maar
is het wel. Immers in een sector met groei-ambities bestaan andere
informatiebehoeften dan in een sector waar men weinig toekomstperspectief ziet.
Wellicht dat een toekomstverkenning, door overheid, bosbedrijven en industrie
gezamenlijk, een belangrijke voorwaarde is om de informatiebehoefte in beeld te
krijgen.
Verkregen inzicht overdragen
Toch zal ook nu al met het projectresultaat de bos- en houtsector beter in staat zijn
de verschillende databronnen naar waarde te schatten. De kans op verkeerde
beslissingen in bosbeleid en bosbeheer wordt daarmee verkleind, en het gebruik van
de databronnen wordt gestimuleerd.
Ook staat het onderzoekers vrij, de aangereikte handvatten aan te pakken om op
efficiëntere wijze te kunnen beschikken over basisdata voor verdere analyse van het
volume van houtoogst, houtverkoop en houtverbruik en van houtprijzen.
Vooruitlopend op een eventuele toekomstverkenning en een systematische analyse
van de vraagzijde kan het onderzoek op de volgende wijze anticiperen op mogelijk
gewenste investeringen:
Stap 1:
Medewerkers van de verschillende bronhoudende organisaties (DLO, SBH, AVIH, Bosdata, SBB)
schrijven een gezamenlijk en in interactie met de doelgroepen een voorstel hoe ze de bestaande
houtdatabronnen (uit deze studie) zodanig vormgeven dat het geheel optimaal tegemoet komt aan de
informatiebehoefte van de doelgroepen. In feite moet er één informatieloket voor de gebruikers
komen. Dat voorstel moet niet alleen het technische en functionele ontwerp bevatten, maar ook de
wijze van communicatie en kennisoverdracht. Verder dienen de medewerkers de verschillen helder
aan te geven (aangezien er nauwelijks daadwerkelijke overlap is) en de presentatie van de uitkomsten
zodanig te ontwerpen dat ongewenst gebruik zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit voorstel heeft de
commitment van de doelgroepen nodig om te kunnen slagen.
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Stap 2:
De vorige stap was een optische integratie van de databronnen. In stap 2 zullen de mederwerkers een
voorstel voor technische integratie moeten maken, voor zover daarvan efficiencywinst kan worden
verwacht bij de verzameling, verwerking en presentatie van gegevens. Men dient hierbij de huidige
inzichten rond het Meetnet Functievervulling, de perceelsgebonden informatie en het bosbedrijfsonderzoek te bundelen.
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