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Op de Floriade zullen we verder van allerlei gewassen aantreffen
zoals uiteraard bloembollen, rozen, dahlia's, coniferen en vaste
planten in talloze variëteiten. Echter ook meer naruurlijke vegetaties als heide, varens en dijkflora zullen in hun eigen biotoop
te bewonderen zijn. Voor de rotsruin zijn 500.000 ton rostblokken uit België geïmporteerd. Zien we hoe het terrein er nu bij
ligt (en hopelijk geven de foto's u hiervan een beeld) dan is het
onherkenbaar ten opzichte van nog géén twee jaar geleden toen
de eerste spa nog in de grond moest gaan.
Om alles goed tot zijn recht te laten komen zijn waterpartijen,
niveauverschillen en beplantingen al aangebracht over het grootste deel van het toekomstige tentoonstellingstemein en daardoor
is het een gebied geworden waar het publiek uit de nabijgelegen

De berekening van de waarde van overpootrecht

/

Bijlmermeerflats nu al komt wandelen en zijn hond komt uitlaten. In dit najaar za| het temein echter tot de opening van de
tentoonstelling in april 1982 voor het publiek gesloten moeten
worden teneinde te voorkomen dat kleinere struiken en Planten
beschadigd of in hun geheel meegenomen worden.
Gezien de nu reeds aanwezige belangstelling van het omwonende publiek mag men verwachten dat na afloop van de tentoonstelling het park zeer snel intensief door de bevolking gebruikt
zal worden. Een aantal elementen zoals o.a. het restaurant en de
makkelijk te onderhouden bloemperken zijn dan ook van blijvende aard.

Tegen de opening hopen we U met fotobeelden te laten zien
hoe zich de boombeplanting verder heeft onrwikkeld.

W. E. Meyerink
Doorwerth

Na de artikelen in dit blad over voorpootrechten (- overpootrechten
- plantrechten) (zie ,,Populier" van maart 1978 en
angustus 1979), waafin de historische en juridische aspekten

werden behandeld, zal in dit artikel worden getracht meer inzicht te verschaffen in uitsluitend het Íinanciële aspekt daarvan.
Dikwijls komt het voor, dat na het uitvoeren van kultuurtechnische en civieltechnische werken (ruilverkaveling, wegverbreding, waterbeheersingswerken), de eigenaren van de wegen
(Gemeenten, Vaterschappen, Polderdistrikten), die ook het
onderhoud aan die wegen moeten verrichten, behoefte hebben
aan het afkopen van de bestaande plantrechten. In het verleden
werden daarbij meestal min of meer traditioneel gegtoeide en
geaksepteerde bedragen vergoed, die niet gebaseerd waren oP
enige berekening van de werkelijke waarde en meer een soort
,,smartegeld" betekenden voor het derven van evenruele inkomsten, voortvloeiend uit dat plant- of overpootrecht. Een gangbaar
bedrag was bijvoorbeeld I 1,- per srekkende meter.
Dit bedrag is echter in vele gevallen (veel) te laag, wanneer op
de bereffende grond (meestal wegbermen) de teelt van een
produktieve boomsoort mogelijk is. In andere geval]eo is het
genoemde bedrag te hoog en krijgt'dan indetdaad geheel het
karakter van,,smartegeld".
Dit is n.l. het geval, wanneer de kosten voor plantsoen, Planten,
bemesting en onderhoud, die met ,,rente op rente" moeten worden doorberekend tot het ogenblik van de kup (- oogst), door
een weinig produktieve houtsoort (zoals eik, beuk, linde, enz.)
nimmer meer worden goedgemaakt door de opbrengst aan het
einde van de omloop. In dat geval is de waarde van het plantrecht nihil of zelfs negatief; de rechthebbende zou dan blij moeten zijn, wanneer hem zijn recht wordt ontnomen, wanneer
men tenminste alleen let op de financiële kant van de zaak.
Anders wordt heg zoals reeds gesuggereerd, v/anneer het mogelijk is om een boomsoort als populier te planten, die binnen
afzienbare tijd een hoge opbrengst kan leveren. Ongetwijfeld is
de populier de boom, die de hoogste opbrengst kan leveren.
De waarde van het plantrecht is vooral hoger dan men wellicht
zou verwachten, omdat het zeer bijzondere van het plantrecht
tot uiting komt in het feit, dat de rechthebbende géén eigenaar
is van de grond. Dat betekent, dat hij geen lasten heeft, zoals

waterschaps- of polderlasten, wegbelasting, baatbelasting, grond-

belasting of plaatselijk bestaande andere lasten. Voorts behoeft
hij geen vergoeding voor het gebruik van het produktie-middel,
de grond, te rekenen; de jaadijkse rentelast van de grond vervalt
in de kalkulatie en dat betekent het wegvallen van een zwaÍe
last.

Het volgende belangrijke aspekt van het plantrecht is, dat het
als eeuwigdurend moet worden beschouwd; daarom gaat het dan
ook: om de,,eeuwigdurende opbrengstderving".
Daarmee komen we aan het principiële van deze zaak, n.I. dat
d,e konttante waard,e van toekomstige opbrengsten moet worden
vergoed. Dat betekent, dat het eeuwigdurende vedies aan opbrengsten tàch niet in een zeer spektakulair bedrag tot uiting
komt, aangezien de reeks van toekomstige opbrengsten over een
steeds langere tijd, met rente op rente wordt teruggetekend naar
het huidige moment.
Bij de berekening van de opbrengst van het plantrecht gedurende één periode, de omloop, zijn de volgende faktoren in het spel:

1
2
3
4
5
6
7
8

kosten van het plantmateriaal (de bomen);
kosten voor het planten (maken plantgaten en planten);
kosten voor onkruidbestrijding en bemesting;
kosten voor periodieke snoei;
de eindopbrengst;
een zeker risiko van uitvallers;
de tijd russen aanplant en kap (de omloop);
de rentevoet.
de
de
de
de

deze faktoren zal men wellicht vergeefs zoeken naat de jaaÍlijkse kosten voor beheer of toezicht. In het speciale geval van
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plantrecht mag men echter stellen, dat degene die het plantrecht
bezit de funktie van toezichthouder (beheerder) zelf kan uitoefenen en deze niet behoeft uit te besteden (: betalen).
\Tanneer men aldus van het plantrecht gebruik maakt, zal men
moeten beginnen met de aankoop van het plantmateriaal om dit
vervolgens te planten. De totale kosten stellen we voor door ,,c"
(cultuurkosten), waartoe eenvoudigheidshalve ook de kosten
voor bemesting en onkruidbestrijding worden gerekend.
Daarna zullen de bomen van tiid tot tiid moeten worden gesnoeid enrlof opgesnoeid, als men tenminste van een goede hout-
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opbrengst verzekerd wil zijn. De kosten voor deze periodieke
snoei op de tijdstippen a, b, c en d stellen we voor door de symbolen: Sa, Sb, Sc en Sd. Deze kosten bedragen, verdiskonteerd
op het tijdstip van planten:

Sa I__I Sb

Sc

__l _

1.0p*' 1.0pb' 1.0p''

Sd

1.0p4'

waarin ,,p" de rentevoet is.
Na een omloop van ,,t" jaren ontvangt de rechthebbende bij velling de eindopbrengst E. De waarde daarvan bedraagt tot het
tijdstip van planten teruggerekend:
E

lJ

breedte van de bermen (waar het toch meestal orn zaI gaan) een
belangrijke rol speelt. Men zou dan ook 3 produktie-klassen
kunnen onderscheiden, n.l. goed, matig en slecht. Daarbij worden doelbewusr de kwalifikaties ,,zeer goed" en ,,zeer slecht"
uitgesloten en lijken de volgende produkties mogelijk:

Goed: 1,5 m3 per boom à 1SO.-*
Matig: 1,3 ms per boom à f 65.Slecht: 1,1 m3 per boom à /50.-

*

pt

Sa _ Sb _ Sc _
1.0pu 1.0p" 1.0p"

Sd

1.0p4'

Aangezien het plantrecht blijft bestaan, kan de rechthebbende
na deze eerste t jaren opnieuw beginnen met planten, om vervolgens na 2 r jaren weer een opbrengst te verkrijgen. Zo zal
elke t jaren kunnen worden geveld, tot in lengte van jaren.

De totale waardering van het plantrecht, Otot., dus van alle
komende opbrengsten verdiskonteerd op het eerste tijdstip van
planten bedraagt dan de som van een oneindige meetkundige
reeks, waarvan de reden
1

lJ pt

ts:

oo+
Orot.:O+ 1Jp,
1Jp"+ .

.....enz.

Ad. 6: ook al is er reeds rekening gehouden met een inboet-/o
van 5 /o, dan is er nàg wel aanleiding om, vootal omdat het
om een wegbeplanting gaat, een risiko in de berekening op te
nemen. Aangenomen wordt daarom, dat 5 7o van de bomen
zullen uitvallen door beschadiging of anderszins. De verwachte
opbrengsten worden daarmee verminderd.

de

,,goed" en ,,rnatig", op 30 jaar voor de klasse ,,slecht".

Ad'. 8: gerekend wordt met een rentevoet van 3 Vo.In andere
publikaties (o.a. in ,,Populier" van aug. '68 en jan. '69) is uiteengezet, waarom een lage rentevoet veranrwoord is. Als belangrijkste reden moet de vrijdom van inkomstenbelasting op de
houtopbrengst worden gezien.

tt4

geplant wordt en de opbrengst die op de betreffende standplaats
mag worden verwacht.
De volgende rcelichting op kosten en opbrengsten kan inzicht
verschaffen omtrent het meer of minder reëel zijn van de gehanteerde normen en biedt de mogelijkheid om naar eigen enaring
of verwachting daarop korrekties aan te brengen.

Ad. 1, 2 en 3: rir.gegaan wordt van l-jarig bewortelde stek, omdat deze aangetoonde voordelen heeft boven het gebruik van
laanbomen, voor war betreft de kosten van aankoop en planten,
de aanslag en de gevoeligheid voor schorsbrand (Dothichiza
populea). In dit licht bezien, mag voor het inboeten na I jaar
met 5 7o worden volstaan. De kosten dáárvcnr worden eenvoudigheidshalve bij de aanlegkosten gerekend. De totale kosten

/

1.50 (aankoop)

(machinaal maken van plantgaten en planten)
inboeten (/ 0.30) : f 6.35.

+

+ f

4.55

5 % voot het

Voor onkruidbestrijding in het le en 2e jaat, alsmede voor be-

in de eerste 3 jarcn met 3

I

X

2.70 gesteld.

200 gram kalkammon-

De totale ,,cultuurkosten" (c) worden dan I 6.3,

r

9.05.

7: zoals reeds onder ad. 5 is aangegeven, wordt de omloop,
tijd tussen aanleg en kap, op 25 jaar gesteld voor de klassen

AcJ.

o :rJ3z5

ZaIhet principiële van deze materie waarschijnlijk niet aan kritiek onderhevig zijn, anders wotdt het naruuilijk, wanneer we
proberen een en.ander met een voorbeeld te verduidelijken.
Dan moeten n.l. cijfers worden ingevuld en deze ziin vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder

salpeter per boom, wordt

is

is het geldelijk voordeel van één omloop te berekenen als:

Ot,
ot': lJpt='

mesting

Alleen het stamgedeelte met een rop-diameter van 2J cm

Met deze gegevens voor kosten en opbrengsten als grondslag,

OX1.0Pt

per boom zijn dan te stellen op

- f n0.- in 25 jaar.
- f 84.50 in 25 jaar.
: Í 55.- in 30 jaar.

gerekend.

Voor een eerste omloop zalhet geldelijk voordeel O (opbrengst)
dan bedragen:

E
.._
" - l.0pt_._-

Ad. 5: de eindopbrengst is vooral afhankelijk van de aard van
de standplaats, waarbij naast de kwaliteit van de bodem ook de

+f

2.70

-

Ad. 4: de kosten voor het snoeien op 4,7,10 en 14-jarige leeftijd worden gesteld op resp. f I30, f 2.60, Í 2.60 en f 3.90
per boom. Na deze leeftijd is verdere snoei niet meer nuttig.

O

-

r.30

2,60

2,60

3,90

-e'tr> - Lw - 1í1 - Íí1:i- Iítu

54.44-9.05

-1.15 -2.11-1.93 -2.58:37.62.
X
Otot.:ffi r.032ó 31.62 X 2.09 -72.01'
37.62

De waarde van het plantrecht is dus J 72.01 per boom (: per
standplaats). Bij een plantafstand van 5 meter betekent dit

ï

14.40 per $rekkende metet,
Voor de klasse ,,matig" worden deze bedragen:
f 41 ,tl per boom en f 8.23 per strekkende meter.
Voor de klasse ,,slech/':
f 8.01 pet boom en f 1.60 per strekkende meter.

b.v. MAATSCHAPPIJ voor
TANDSCHAPSBOUW en RECREATIE
F. G. Bevort: direkteur

Heusdensebaan 125

Tel. 04242-3624

Oisterwijk

*
Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

ook uw populierenbeplantingen

