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Hoe kan êen ms populierehout een ton wegen?

/

J. Sipkens en R. Eppenga

De houthandel beweert, dat een m3 vers populierehout een
ton v/eegt. I7e nemen wel aan dat de heren kunnen rekenen
en weten dat een vers gekapte populier, in het water geworpen,
niet zinkt. Laten we daarom eens nagaan, welke oorzaken er

werkelijke diameter is (26,6 | 26,8) : 2
cirkeloppervlakte bij diameter 26,7 cm
cirkeloppervlakte bij geregistreerde
diameter (- 26,0 cm)

zljn, dat een ,,handels-kubiekemeter" 1000 kg weegt.

I a. Het meten van zowel geveld hout als hout-op-stam geschiedt volgens de ,,Richtlijnen voor het indelen en meten van
inlandsrondhout" (Bosschap 1!60).

Lengtebepalingen van licht hout, dat zijn stammen met
een middendiameter kleiner dan 20 cm, worden als volgt uitgevoerd: De lengtemeting begint aan het dikke eind van de
stam en wordt naar de dichtstbijzijnde hele meter afgerond. Bij
zwaar hout, dat is hout van 20 cm middendiameter en mee!,
wordt de lengte naar beneden afgerond op hele decimeters.

b.

dezelfde boom bijvoorbeeld
tweede meting dan krijgen we:
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lste meting 26,6 cm wordt 26,0 cm;2e meting 27,8 cm wordt
28,0 cm; gemiddeld: 27,0 cmblijft27,0 cm.
werkelijke diameter is 26,6 | 27,8 ; 2 : 27,2 cm
cirkeloppervlakte bij diameter 27,2
cirkeloppervlakte bij geregistreerde
diameter (-- 27,0 cm)
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de fout is 0,0008 m2

c. Het

midden van de stam wordt bepaald na afronding van
de lengte. De middendiameter wordt bij licht hout naar beneden afgerond op hele centimeters. Brj zwaar hout wordt de
stam kruislings gemeten waarbij de eerste meting naar beneden,

de tweede naar boven en het gemiddelde weer naar beneden
wordt afgerond, steeds op hele centimeters. Bij licht eí zwaaf
hout geldt dat, wanneer er op de diametermeetplaats een verdikking voorkomt, er een meting boven en onder die verdikking moet worden uitgevoerd. Daarr,a wordt aan de hand van

-

I,4 /o

Licht hout (1ZO cm middendiameter)
Alle metingen worden naar beneden afgerond, dus of een boom
15,0 cm of 15,9 cm dik is, de geregistreerde diameter is 15,0
cm.

Gemiddeld is de fout 0,5 cm
oppervlakte cirkel bij diameter 15,5 cm
oppervlakte cirkel bij geregistreerde
diameter 15,0 cm

inhoudstabellen de inhoud van de boom berekend.
Bij loofhout, dus ook bij populier, berekenen we de inhoud ntel

de fout
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schors.

II a. Maar hoe meten we eigenlijk

bij

III

deze methode?

De lengtemeting is bij het meten van grote aantallen ,,lichte"

bomen redelijk juist. Bij zwaar hout is de gemeten lengte, door
het afronden naar beneden op hele decimeters, gemiddeld 5 cm
lager dan de werkelijke lengte. Dit heeft echter weinig invloed
op de inhoudsberekening. De inhoudstabel leert dat een werkhoutstam (aftopdiameter 7 cm) met een diametet van 40 cm
(- 126 cm omtrek) bij een hoogte van 20 meter een inhoud
heeft van 2,5I mB en bij een hoogte van 20,05 meter 2,52 m3.

b. De gemeten middendiameter

kan wel belangrijk afwijken
van de werkelijke gemiddelde diameter. Omdat alle diameters
bij licht hout naar beneden worden afgerond op hele centimeters ontstaat er een gemiddeld verschil van 0,5 cm. Bij licht
houc met een middendiameter van bv. 15 cm leidt die afronding
tot een fout in het cirkelvlak vanbijna 7 /o.
Btj zwaar hout is er ook een fout, zlj het een kleinere. Van de
twee metingen wordt de eerste naar beneden en de tweede naar

boven afgerond. Het gemiddelde van die twee afrondingen
komt in 50 7o van de gevallen op een halve centimeter uit, die
naar beneden wordt afgerond; dus over grote aantallen bomen
is de meetafwijking theoretisch 50 7o van 0,5 cm

:0,25

cm.

Overigens geldt dat hoe dikker de stam is, des te kleiner de
procentuele meetfout tengevolge van de afronding van de diameter bij de inhoudsbepaling wordt; ondanks toename van de
absolute inhoudsafwijking in m3.
Hieronder enkele voorbeelden van meetsituaties:

Zuaar bout

()

20 cm middendiameter)

lste meting: 26,6 cm wordt 26,0 cm; 2de meting: 26,8
wordt 27,0 cm; gemiddeld: 26,5 cm wordt 26,0 cm.

cm

Afgezien van deze berekeningen staat de ruerkelijke in'
houd nog verder van de gemeten inhoud af. De inhoudstabellen
geven namelijk de inhoud van een cylinder met die diameter'
Een boomstam heeft wel ongeveer de vorm van een cylinder,
maar de voet van de boom is meestal meer dikker dan de denkbeeldige cylindervorm dan de top dunner is.

IV

Verdikkingen in de stam worden bij de meting niet mee-

gerekend (zie punt

I

c).

Al de besproken meetfouten bij het bepalen van de inhoud zijn
ongeveer in de volgende percentages van invloed:
Afrondingen in lengte: vrijwel nihil
Afrondingen in diameters a) licht hort 6 à 8 7o

b) zwaathow2à5/o
Verdikking bij de stamvoet: 3 à 5 lo
Verdikkingen op de stam: | à 2 %
Totale verschil a) licht hout -f I0 à 15 %
b) zvtaar hout -f 6 à 12 %
Een werkeiijke mB populierehout weegt minder dan 1000 kg.
Hoewel verschillen naar soort en jaargetiide zal het gewicht
ongeveer 900 kg zijn. Hij drijft in water. Een ,,handels" m3,
vastgesteld overeenkomstig de officiële meewoorschriften bevat
meer dan 1 m3 hout naar wetenschappeliike maat.
Op grond van het vorenstaande is aannemelijk dat er geen grote
fouten worden gemaakt als men één ,,handels" mB vervangt door
1000 kg. Dit opent mogelijkheden een tijd- en geldbesparende
hoeveelheidsbepaling per wagenlading door middel van de
weegbrug uit te voeren.

