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Deze keer geen hoatpri.jtgegeaeu aan eigen bodem, nzadt uel
uan enkele buitenlad.se trauakties (red,.).
Openbare inschrijving va"n populierehout

in Noord-Rijnlantl W.Duitsland
Februari jongstleden heeft

in

Rheinland, kort

een openbare inschrijving op populierehout

bij onze grens,
plaatsgevonden.

Aangezien het hier een samenwerking betrof waarbij hout van
meerdere grote en kleine eigenaren bij één inschrijving verkocht
werd leek een v.erslag hierover ook voor de lezers van ,,Populier"
rntefessant te zltÍt.

De openbare inschrijving, gehouden in Nettetal niet ver van

de

bij Venlo, omvatte ruim 3000 m3 populierehout van

33

grens

eigenaren. De per eigenaar ingebrachte hoeveelheid varieerde
van 4 tot ruim 400 m3. Minder dan 25 ms brachten 8 eigenaren
in, tussen de 25 en 50 m3, 10; russen de 50 en 100 m3,5; tussen de 100 en 200 m3, 6; tussen de 200 en 400 m3,4.
Bij een geringe inbreng werd in 4 gevallen gekombineerd tot
twee eigenaren in één kavel. De verkoop vond verder per
kavel en per mB plaats (zonder dat bieding op massa of ondermassa mogelijk was). Gemeten was onder aftrek van de schors,
waarvoor per diameterklasse 1 cm in mindering werd gebracht
d.ur.z.20-30 cm 2 cm, 3040 cm 3 cm enz.
Als uitsleeploon moesr per m3 boaen de geboden prijs nog
DM 10.- worden toebetaald. De kwaliteit van het hout was
redelijk, doch wat minder dan de gemiddelde opstanden in de
Achterhoek en Meierij. Het hout was ingedeeld in de kwaliteitsklassen A, B en C. Van de totale massa was ca. 2 /6 A, 54 7o
B en 44 7o C kwaliteit. Sommige kavels bestonden geheel uit
B kwaliteit, anderen geheel uit C. Ook werden kavels met B/C
aangeduid zonder verdere specifikatie.
Er waren nogal wat bomen met minder dan 1 ma inhoud.

A

kwaliteit viel vrijwel geheel in de hogere diameterklasse
(50-60 cm). De kwaliteitsindeling was voorzichtig geschat,

d.w.z. de hoeveelheid C-hout was relatief groot.

De kavels lagen verspreid tussen Kleef en Miinstereifel (ten
zuidwesten van Bonn), een gebied (N-Z) met een lengte
(hemelsbreed) van ong. 125 km.

De inschrijving werd gehouden onder auspiciën van de direk-

teur van de ,,Landwirtschaftkammer Rheinland". Formeel

is

deze mede belast met de werkzaamheden t.b.v. de bosbouw aldaat ,,Zijn" bosbouwpersoneel zijn echter ambtenaren die hun
feitelijke superieuren bij de landsregering hebbeo.
De Landwirtschaftskammer krijgt haar inkomsten uit heffingen
per ha in de gehele agrarische sektor (inklusief de bossen).
De grondeigenaren hebben daarvoor recht op een bijstand, die
vergelijkbaar is met onze landbouwvoorlichiing gekombineerd
met aktiviteiten die in Nededand door Maatschappijen voor
Landbouw en Kóperaries worden bedreven. Voor de bosbouw
- voor bossen is de bijdrage per ha gereduceerd - wordt daarbij
desgewenst een bijstand vedeend, die vergelijkbaar is met een

blijvende technische voorlichting. Voor de verkoop van hout

3.- per ms resp. DM 1.- per
stapelmeter geheven. Hiervoor wordt de velling begeleid, het
hout gemeten, geklassificeerd, geannonceerd, aangewezen en bij
inschrijving verkocht.

wordt een bedrag van DM

De eigenaar kan daarbij de gunning weigeren of in beraad houden. Van her bij inschrijving verkochre hout op 10 februari j.1.,
was 13 /6 van de staat, 18 7o van gemeenren (steden), 4/6 van
een waterschap, 41 70 van landgoederen en 24 /6 van kleinere
bosbezitters en boeren met randbeplanringen (dus totaal 65 Vo
van partikulier bezit).
De gemeenten zijnverplicht, indien zij geeneigen beheersdienst
hebben en niet bij een ,,Forstbetriebsgemeinschaft" (samenwerkingsverband) zijn aangesloten hun bosbezit teger een hoog bedrag per jaar per ha (ong. f 40,-) door de hógere overheid te
laten beheren. De samenwerking wordt hiermede wel bevorderd!
In Rheinland (-\Testfalen) bestaat een herplanqplicht voor bossen. Voor herplant en ook voor de verzorging (inkl. onrendabele
dunning) kan maksimaal 50 % subsidie onwangen worden.
Op de inschrijving hadden 20 houtkopers hun bod ingeleverd.
Direkt of indirekt (via Duitse russenpersonen of vestigingen)
waren hiervan 6 Nederlandse. Er werd aan 10 inschrijvers - als
hoogsten - gegund, waarbij 5 Nederlandse (direkt of indirekt)
die gezamelijk ca. 1800 ms hout kochten (55 %). Hiervan was
het grootste deel bestemd voor zaaghout- kisthout (ca. 1460 ma)
en bracht gemiddeld ong. DM 77.50 op, (+ DM 10.- uitsleepkosten). Dit hout viel overwegend in de diameterklasse 30-40
en was van B/C kwaliteit.
Gelijksoortig hout (110 ms) - naar Nederland - in overwegend

C kwaliteit DM 66.50

ITat

(+ DM 10.-).

zwaarder klomphout (110 mB) - naat Nederland - diameterklasse 4 en 5 (40-60 cm) en B kwaliteit DM 8t.- (+

DM 10.-).
Het zwaardere hout ruim 500 m3, diameterklasse 6-8 (60-90
cm) ging als zaaghout weg, waarbij enkele fineeronderstammen
wel doorverkocht zullen worden.

Het bracht gemiddeld DM 106.- (+ DM 10.-) op, waarbij
één kavel (47.51 ms) van B kwaliteit en mogelijk scherfhoudend vanuit de oodog een prijs van DM 126.- (+ DM 10.-)
opbracht.
Ook daar waar elders bij het oudere hout, de mogelijkheid van
de aanwezigheid van splinters was vermeld, had dit merkwaardig genoeg geen duidelijke invloed op de prijs. De overige geboden prijzen bewegen zich op het niveau als van hei dóor
Nederlanders gekochte hout.
Na de inschrijving waren zowel de eigenaren, de kopers en de
beheerders zeer revreden mer de g ngvan zakenbij deze eerste
gemeenschappelijke inschrijving van populierehout.
Het laat zich aanzien, dat in de komende jaren op deze voet zal
worden voorrgegaan. Het tijdstip van inschrijving ware daa$ij
wellicht war re vervroegen, omdat de ruiming van populier gezien de terreingesteldheid in her algemeen beter bij vorst plaats
kan vinden.
In hoevere deze werkwijze in Nederland navolging verdiend,
blijft een vnag. ln het algemeen kan echter wel gesteld worden,
dat bij een grotere hoeveelheid hour, welke tegelijk wordt aangeboden, de prijs voor de verkoper gunsrig wordt beïnvloed
door een gezonde konkurrentie.
Voor de kopers geldt echter het voordeel dat zij minder kosten
behoeven te maken om het hout te gaan zien en voorts dat
taksatie van kwaliteit en de meting op uniforme wijze heeft
plaats gevonden.
F. J. A. Buijink (S.B.B.)
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64 bomen van 120-149 cm dbh., waarvaÍl 11 bomen mer kanker
27 bomen van 1.50-179 cm dbh., waarvan 9 bomen met kanker
6 bomen van 180-199 cm dbh.
Hoogste bod: B.frs. 196.600 (: i I 2$15,-).
N.B. Het verwijderen van het hout moest geschieden via een
perceel van een andere eigenaar, waarvoor schadevergoeding
moest worden betaald.

vermeldt de volgende gegevens:

I

34 populieren jn rijbeplanting en 8 stuks'P. canescens'

waarvan:
1 boom minder dan 180 cm diameter op borsthoogte

(:

dbh.)

5 bomen van 180 tot 200 cm dbh.
7 bomen van'200 tor.220 cm dbh.
12 bomen van 22O tor 250 cm dbh.
9 bomen van meer dan250 cm dbh.
Veilen en uitslepen zeer gemakkelijk.
Goede kwaliteit.
Hoogste bod: B.frs. 266.950 (: .L J 3.955,-).

2

Partij van

Il3

populieren mer een totale inhoud van 160

m3; bestaande uit:
16 bomen van 80-1 19 cm dbh., waarvan 1 boom met kanker
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TUINBOUWARTIKELEil
Een kleine greep uit onze liist:
Plaslic boommanchetlen - Hang- en stêekêtiketten - Labels
Tonkinslokken . Boombanden - Acryl gaasllnnen - Schêrmdoek
Tuingereedschap - Snoeigereedschap - Grasmaalmachlnes
Pulverisaleurs - JlÍÍypots - JllÍy-Seven - Plasticpotten . Plantacryl

Bindmateriaal - Handschoenen en wanten - Kruiwagens
Kaskitlen en verÍwaren - Bestrildingsmiddelen - enz. enz.
Vraagt onze uitvoerige prijscouranl

A. MAURITZ & ZN. B.V.
POSTBUS

ook uw populierenbeplantingen
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VêD 1 boom

tot vele hectaren

het wegÍrezen van stobben

verhuur bomenverplantmachine
verhuur hoogwerker
in Nederland, België en Duitsland

perceelsgrens,

met een totale inhoud van 21,3 m3 waarvan:
2 bomen van 150-170 cm dbh.
5 bomen van l7I-200 cm dbh.
1 boom van 208 cm dbh.
1 boom van 2L2 cm dbh.
Van 7 bomen was de kwaliteit zeer goed en van 2 middelmatig.
Het uitslepen van het hout was zeer eenvoudig en het top- en
takhout werd niet geruimd.
Hoogste bod: B.frs. 26.500 [inkl. T.V.A. (: B.T.\7.)] (: t

1í2 -

.

BUSSUM

TELEFOON 02Í59-43914*

De speciaalzaak ooor alle tuinbouwartikelen

POPULIEREN
in

bos,

srdd en landschap

Heelt u dit prachtige boêkwerk,
1970 uitgegevên.door de ,,Stichting Populier",
al in uw bezit?

in
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DRIESSElI
ter. (02e43) 17e5

I 5,- per stuk op postrekening 1172915 t.n.v.,,Stichting Populier", Wageningen,
onder vermelding van
ex. boekwerk populieren".
Bestelling door overschrijving van
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