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Samenvatting en conclusies
rrDe Íinanciële resultaten Yan populierenbeplantingen langs perceelsgrenzenrt
1

De I7erkgroep ,,Bedrijfseconomie" van de Nationale popu-

lieren Commissie heeft een onderzoek ingesteld naar

10 Het hoogste renderingspercenrage

de

lilS

inanciële resultaren van populierenrijen hÀgs graslandpercelen. Dit is een vervolg op een eerder gedaaÀ onderàek
naar de resulraten van wijd-geplanre opsranden van popuf

Iier (zie ,,Populier", extra-nummer, januari
2

I)6)).

Gerekend is met een rij van 20 bomen, 100 m lang, zowel
op za_nd- als op kleigrond. De berekeningen zijn uitgevoerd
voor beplantingen, aangelegd met 1-jarig plantsoen en voor
beplantingen, aangelegd met 2-jarig plantsoen, in beide
gevallen bij 20-,25- en 3}-jarige omloop.

Er is rekening gehouden met verschillende groeiklassen
verschillende houtprijzen
3

(l

SO,

7 55 eo f 60 per ms).

Er is uitgegaaÍr van teelt door een grondeigenaar, die

behaald

7, graÍiek I).
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grondlasten alleen

waterschapslasren en grondbelasting, geen grondrente als
kostenfaktoren ingekalkuleerd. Een ieder kan de vermelde

jaarlijkse winstcijfers verhogen

of

verlagen met een be-

paald bedrag, afhankelijk van de gemiddelde jaadijkse ontwikkeling van de grondwaarde

Bij de berekening van de

renderingspercentages

is echter

wél rekening gehouden met verschillende pachtprijzen van
de grond.

De belangrijkste variabele kosten in grensbeplanti ngen zijn
die welke gemaakt moeren wordel om dJ bomen regen
vee te beschermen. (Tabellen I,2 en !). Deze kosten vervallen in beplantingen langs bouwlaodpercelen.
6

De opbtengstgegevens zijn verkregen door verwerking van
de resultaten van metingeo, op verzoek van de I7erkgroep
uitgevoerd aan ongeveer zestig greosbeplantingen. OJneJr
Faber (Bosbouwproefstation) vond een opmérkelijk verschil in de verhouding diameter/hoogte tosi"n 'Gelrica, en
de
_overige rassen. Beide zijn in drie groeiklassen verdeeld
(tabel 3).

7

De bedrijfsresultaten zijn berekend bij houtprijzen van

/ 50, "f 55 en / 60 per m3 op stam. Deze-prijzen zijn
alleen betokken op dát deel van de sram datïikker dán
25 cm is; voor de rest van de stam is geen netto geldelijke
opbrengst gerekend. (tabel 4).
resp.

8

De exploitatiebegrotingen laren in het algemeen gunsrige
resultaten zien (tabel 5 en 6). Deze resultaten iilr, oót
uitgedrt'kt in een renderingspercentage. De ITerlgroep
acht renderingspercenrages beter bruikbaar dan saldo-cIjferi.

(tabel 7 en 8).

9

Een relatief geringe verhoging van de houtproduktie heeft
een grore positieve invloed op de winst. (tabel 10).

('Geliica' I: max. íO iuu{, in
bij Iangere omloop (20 tot 30 jaai). (tabel

Het gebruik van l-jarig plantsoen is, vooral op zandgrond,
aanzienlijk goedkoper (tabel 1). Bij eenzeffdè omloóp zal
met 2-jarig plantsoen dus meer geproduceerd

komsten- en vennootschapsbelasting

Bij de exploitatiebegrotingen zijn als

van het in de beplanin geval van zeer goede groei

moetenïor-

den om tot dezelfde winst te koÁen. Deze noodzakelijke
méérproduktie bedraagt, afhankelijk van de omloop 0,0á à
0,10 m8-per boom op zand en 0,I3 à 0,16 mi op klei.
Een andere mogelijkheid om de méérkosten -van 2-jarig
plantsoen_ te compenseren is een verkorting van de o-ioop
t.o.v. beplantingen, aangelegd met l-jarig plantsoen; dez-e
verkorting zou 1 à I1/z jaar op zand moeten zrjn en 2 à 4
jaar op klei, en wel meer bij slechtere groei.
I7ordt geen produktieverhoging als gevolg van het gebruik van 2-jatig plantsoen verkregen, dan-geeft het !ebruik van l-iarig plantsoen een mé?rwinst dIe, vooral ïij
omloop en bij slechtere groei, aanzienlijk kan zijn
!o1e1e_
(tabel 12).

aanplant van populieren als belegging ziet.
De__rentabiliteit is op twee wijzen benaderd, door het op-

4

bij korte omloop

andere gevallen

en

stellen van exploitatiebegrotingen die een bepaald saláo
aangeven, en door berekening van de interne renrevoer,
hier aangeduid als renderingspercentage. Bij berekening
van de exploitatiesaldi (totale winst, theoretische jaarlijksè
winst) is gebruik gemaakt van een renrevoer van 2/6, dit
in verband met vrijstelling van houtopbrengsten van in-

Sg-st9te1 kapitaal wordt

Om een vergelijking met eerder onderzoek van de N7erkqro€p mogelijk te maken is met / 7 loonkosten per produk_
tief manuur gerekend. Daarnaast is, alleen vooizaridgrond,
een berekening gemaakt voor f 10 loonkosten. (tabel Ií
en 14; tabel 14 vergelijken met tabel 7).
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De vaste lasten voor grond en beheer zijnbij perceelsgrensbepla-ntingen veel lager dan

bij

opstanden.- Daaren-regen

zijn bij grensbeplantingen de kosten voor het opruiÀen
van takhout veel hoger, terwijl voor beplantingËn langs
weiland de bescherming tegen vee zeer hoge kósten mlt

zich mee brengt. (tabel 16).
Totaal gezien zijn de kosten per boom in grensbeplantingen
langs weiland iets hoger dan die in bos.
Voorbeeld: Op zandgrond, bij gebruik van l-jarig plantsoen, zullen de bomen in dergelijke grensbeplantiÁgèn na
?=5 jaar 0,11 à 0,13 ms per stuk méér moetà produceren
dan in opstanden om de meerkosren t.o.v. bàs goed te
maken; dit is in het algemeen zonder meer mogelijkl
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