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Onder de titel Boswerk in Nederland wordt in deze
bijdrage een overzicht gegeven van huidige boswerkzaamheden, waarbij het accent is gelegd op de
gemechaniseerde uitvoering. Tevens worden ontwikkelingen op dit gebied voor de nabije toekomst geschetst. Daarbij wordt uitgegaan van beheerstechnleken die tot op heden in ons land zijn toegepast.
Deze bijdrage omvat een drietal beschouwingen
ni. de bosverzorging, de houtoogst en de bosverjonging. Deze drie beschouwingen zijn min of meer op
zichzelf staande verhalen. Bewust zijn ze hier echter
bij elkaar geplaatst om op die manier te benadrukken dat oogst, verzorging en verjonging integraal onderdeel uitmaken van het bosbeheer en niet, zoals
maar al te vaak gebeurt, op zichzelf staande behandelingen zijn. Zo hebben beslissingen over de wijze
van uitvoering bij de houtoogst directe gevolgen voor
de verjonging. Een voorbeeld is het vellen van fijnspar. Vanwege de hoge wortelaanlopen worden de
bomen veelal te hoog afgezaagd. Dit betekent dat bij
de bosaanleg problemen ontstaan zowel bij de terreinvoorbereiding met de klepelmaaier als bij de
plantwerkzaamheden. Ook het achterlaten van zwaar
hout en/of concentratie van kapafval kan het werk bij
de bosverjonging onnodig bemoeilijken.
Het achterwege laten van een terrelnvoorberelding
bij bosverjonging geeft op het moment van aanleg directe besparingen, even afgezien van de extra plantkosten. Eventueel verder te nemen maatregelen als
De Dorschkamp, Wageningen.
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inboeten en bestrijding van loofhout zullen echter
duurder worden. Bij de bosverjonging is de afstand
tussen de plantrijen van groot belang voor de toekomstige mogelijkheden van mechanisatie bij de
verzorging maar ook bij de houtoogst (dunning).
Daarbij dient ook aandacht besteed te worden aan
de richting van de plantrijen in verband met de aanwezigheid van eventuele sloten, laanbeplantingen
e.d.
Zo zijn er veel meer voorbeelden te geven, die duidelijk maken dat verzorging, oogst en verjonging sterk
op elkaar ingrijpen.
Aan het slot van deze bijdrage wordt kort ingegaan
op de gevolgen voor de mechanisatie bij de thans in
discussie zijnde uitgangspunten voor het bosbeheer
in ons land.
2

Bosverzorging

Aan plan tverzorging
De eerste Jaren is de jonge aanplant bijzonder gevoelig voor verwildering. Middels de juiste houtsoortenkeuze, leeftijd van het plantsoen, en/of terreinvoorbereiding moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat een bestrijding van ongewenste opslag (loofhout, varens) noodzakelijk wordt. Vooral het bestrijden van loofhout (Amerikaanse vogelkers en berk) is,
door het niet meer kunnen toepassen van 2, 4, 5T ester, aanzienlijk kostbaarder geworden. Voorheen
was het mogelijk door middel van een trekker uitgerust met een spuitinrichting (spuitkanon, of twee
slangen met spuitkop) tegen betrekkelijk lage kosten
het loofhout te bestrijden in naaldhoutbeplantingen.
2, 4, 5-T ester mag niet meer worden toegepast terwijl daarvoor geen vervangende middelen zijn toegelaten die selectieve bestrijding van loofhout mogelijk
maken. Qlysofaat is echter wel geschikt om loofhout
te bestrijden op kapvlakten. Het is raadzaam Prunus
en berk reeds voor de elndkap te bestrijden opdat de
stronkenopslag tot een minimum wordt beperkt.
-

Bestrijding van loofhout in de aanplant:
Lage bezetting: Bij een lage bezetting van hinder-

lijk loofhout zal het afzetten middels de bosmaaierde
voorkeur verdienen. Deze bestrijding zal drie ó vijf
jaar na aanplant moeten plaatsvinden en in de meeste gevallen nogmaals twee è drie jaar voordat de opstand In sluiting komt. Bij de aanplant van lichthoutsoorten zal ook na het In sluiting komen van de opstand de prunus hinderlijk blijven waardoor ze gerooid moet worden.
- Hoge bezetting: Tussen de rijen kan het loofhout
bestreden worden door inzet van een slagmaaier. Bij
een zeer hinderlijk (dichte) loofhoutopslag zal deze
behandeling gevolgd moeten worden door het opschonen in de rijen met behulp van de bosmaaier.
Deze bestrijding zal twee è drie jaar na de aanplant
moeten plaatsvinden en elke twee è vier jaar moeten
worden herhaald tot enkele Jaren voor de opstand in
sluiting komt. De Prunus zal echter ten alle tijden
moeten worden gerooid.
Bestrijding van adelaarsvaren: Door het mechanisch bestrijden van adelaarsvaren kan gebruik worden gemaakt van (slag)maaien of kneuzen. Hoewel
deze behandeling bij voorkeur moet plaatsvinden in
juni en vervolgens een tweede behandeling in augustus, zal meestal worden volstaan met een eenmalige
behandeling per jaar in augustus. Een bestrijding in
de rijen zal veelal niet noodzakelijk zijn.
Zuiveren
Onder zuiveren wordt verstaan het kappen van bomen die deel uitmaken van de hoofdhoutsoort met

als doel het verzorgen van de opstand en niet de
houtoogst.
Zuiveren is altijd bijzonder kostbaar geweest en
zal in de toekomst verhoudingsgewijs steeds kostbaarder worden (arbeidsintensief). De sterk stijgende lonen en de zeer beperkte mogelijkheden om dit
onderdeel van de boswerkzaamheden te mechaniseren zijn hiervan de oorzaak. Het toepassen van de
huidige (grote) piantafstanden, zal in de toekomst het
aantal zuiveringen tot een minimum beperken en in
vele gevallen zelfs geheel onnodig maken. Het tijdstip waarop de zuivering moet worden uitgevoerd is
bij voorkeur enkele jaren voordat de opstand in sluiting komt. Een vroege ingreep zal de kosten sterk
drukken. Echter bij de toepassing van de huidige
piantafstanden, 2500 tot 5000 stuks per ha, zal Indien
een zuivering nodig is, deze moeten plaatsvinden als
de opstand in sluiting is gekomen om te voorkomen
dat de opstand te ruim komt te staan.
Systematisch zuiveren Zonder in een houtteeltkundige discussie te gaan over de voor- en nadelen van
systematisch zuiveren kan zonder meer worden gesteld dat systematisch zuiveren in kosten gunstiger Is
dan het selectief zuiveren. In opstanden tot een diameter van ca, 6 cm (10 cm boven de grond gemeten)
zal de slagmaaier kunnen worden ingezet. Elke derde of vierde rij wordt in zijn geheel verwijderd. In de
tussengelegen rijen vindt een selectieve zuivering
plaats met hand- of motorhandgereedschappen.
Door het sedert ca. 1970 toepassen van ruime plant-

afstanden, die niet geschikt zijn voor systematisch
zuiveren, zullen nagenoeg alle opstanden die nog
aangeplant zijn met hoge stamtallen een hogere diameter aan de voet bezitten dan 6 cm.
Een zeer goed alternatief is dan de Inzet van de
klepelmaaier. De klepelmaaier kan hout verbrijzelen
tot een maximale diameter van 15 cm (10 cm boven
de bodem gemeten). De afstanden tussen de rijen
moeten minimaal 125 cm bedragen. De klepelmaaier
wordt veelal ingezet in opstanden met een leeftijd
van 10 è 25 jaar, die in een te nauw plantverband zijn
opgegroeid met als gevolg een ongunstige hoogte/

ln de tussenliggende rijen
wordt selectief gezuiverd met
de Rodax.
Foto: De Dorschkamp.
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dikte verhouding. Het is zodoende gewenst de selectieve zuivering in de rijen In de meeste gevallen pas
twee è drie jaar na de systematische zuivering te
doen uitvoeren.
Selectief zuiveren Verreweg de meeste zuiveringen
in Nederland zijn selectieve zuiveringen. De mogelijkheden tot mechanisatie zijn zeer beperkt terwijl er
geen technische ontwikkelingen gaande zijn die ons
doen verwachten dat hierin binnen enkele jaren veranderingen zullen komen. Wel worden de mogelijkheden die het bestaande slaggereedschap en/of mo-

torhandgereedschap ons biedt nog in te geringe
mate benut. Maar al te vaak worden zuiveringen verricht met het gebruik van motorzaag, hetgeen financieel en ergonomisch zelden de Juiste oplossingen
biedt.
Afhankelijk van de diameter zijn de volgende
handgereedschappen aan te bevelen:
Gemiddelde diameter van de opstand op afzethoogte
3- ± 5 cm
Slaggereedschap:
Rodax
Gemiddelde diameter van de opstand op afzethoogte
3-8 cm
Slaggereedschap:
verschillende sikkels.
Motorhandgereedschap:
bosmaaier
motorboogzaag
Gemiddelde diameter van de opstand op afzethoogte
8- 12 cm
Motorhandgereedschap:
motorboogzaag
motorzaag

Vermeld moet worden de motorzaag uitgerust met
een frame, waarbi] de motorzaag op de bodem rust.
In een rechtopstaande houding kan de bosarbeider
middels het frame de motorzaag besturen en bedienen terwijl hij tevens beschikt over een "vrije" hand
om het losgezaagde materiaal opzij en/of naar beneden te drukken (zie afbeelding). Een zowel vlotte als
ergonomisch juiste werkwijze.
Prunusbestrijding
Veel is er gedacht, gesproken en geschreven over
het bestrijden van de Amerikaanse vogelkers. Weinig
zijn de oplossingen die gevonden zijn om de Amerikaanse vogelkers anders te bestrijden dan met behulp van chemische middelen. Ook hier heeft de mechanisatie er nog weinig aan bijgedragen een acceptabele werkwijze te vinden.
Elke bestrijdingswijze van de Amerikaanse vogelkers moet ervan uitgaan dat het euvel met wortel en
al vernietigd wordt. Maar al te vaak wordt de Amerikaanse vogelkers afgezet zonder de stobbe te behandelen waardoor binnen enkele jaren het probleem zich verdrie- tot vertienvoudigd heeft zowel In
aantal als in de benodigde kosten om hem alsnog te
bestrijden. De jonge Amerikaanse vogelkers (tot 1 è
2 cm diameter) en de tamelijk dikke Amerikaanse vogelkers zijn vèrhoudlngsgewijs gemakkelijk te bestrijden, t.w. trekken en afzagen en behandelen met
ammoniumsulfamaat. Veel groter zijn de problemen
bij het bestrijden van Amerikaanse vogelkers met
een diameter van 2-5 cm terwijl er nog steeds geen
oplossing is gevonden voor het bestrijden van reeds

eerder afgezette Amerikaanse vogelkers nu 2, 4, 5-T
ester niet meer toegepast mag worden.
Voor het verwijderen van Prunus met een lengte
van 1 è 2 m wordt bij voorkeur de Folsche prunustrekker gebruikt. Het mechanisch rooien van prunus
is nog in ontwikkeling. De MORO prunus rooier is uitermate geschikt voor het rooien van prunus met een
diameter van 1-8 cm. Ook de afgqzette prunus kan
met de MORO gerooid worden.
3

Houtoogst

In "Houtoogst: Visie of visioen" (NBT nr. 3, maart
1973) uitte Bol de voorzichtige veronde dat een eerste houtoogstmachine voor de jaren tachtig zijn intrede zou kunnen doen in de houtoogst in Nederland.
Bezien we de situatie van vandaag, dan blijkt de ontwikkeling in de richting van gemechaniseerde houtoog stsystemen sneller te zijn verlopen. Dit vindt
(naast de kostenfactor van machine en man) zijn oorzaak in enerzijds het construeren van kleinere machines en van aanbouwapparatuur, anderzijds Is het
ontstaan van nieuwe of veranderde houtafzetmarkten (men denke bijvoorbeeld aan spaanders voor zowel de spaanplaat- als de papierindustrie). Binnen de
drie houtoogstmethoden (te weten de sortimentenmethode, de langhoutmethode en de volleboommethode) Iaat een groot deel van de werkzaamheden
zich goed mechaniseren. Schematisch worden deze
methoden (met enige varianten daarop) weergegeven op pagina 276.
Hef vellen/snoeien/korten
Vellen Bij het vellen en het onttakken van de boom
wordt nog overwegend gebruik gemaakt van de motorkettingzaag, die in de jaren zestig zijn intrede in de
Nederlandse bosbouw heeft gedaan. Hoewel er sedertdien vele verbeteringen zijn aangebracht aan de
motorzaag (gewichts- en lawaaivermlndering, minder trilling) blijft het werken ermee zwaar. Wil het
hanteren van de motorzaag In deze fase van de houtoogst in ergonomisch en in economisch opzicht verantwoord blijven, dan dient er meer aandacht geschonken te worden aan de methodiek van vellen en
onttakken. Daarbij hebben vooral de Zweedse onttakkings- en kortmethodieken de grote aandacht.
Het vellen wordt in Nederland sedert een drietal jaren ook volledig mechanisch uitgevoerd met een
Bobcat veller-concentreerder. Hierbij worden de bomen met behulp van messen van de stob gescheiden
en vervolgens in de opstand of op de kaalslag weggelegd (eventueel op bundels). Ondanks beperkingen (de machine moet naar de boom toe) zijn de mo275

Schematisch overzicht van
houtoogstmethoden.
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gelijkheden, zowel in de latere dunning als op kaalslagen voldoende aanwezig.
Snoeien/korten
De inzet van machines bij snoelwerkzaamheden is, evenals bij het vellen, kwantitatief gering, maar biedt zeker perspectief. Het aandeel
dat het gemechaniseerd snoeien heden ten dage
voor zijn rekening neemt in Nederland bedraagt ongeveer 5%.
Sedert de storm van 1972 wordt gebruik gemaakt
van een Logma-snoeler, die onder meer vanwege
zijn afmetingen uitsluitend op kaalslagen of op boswegeir kan worden ingezet. Deze machine Is nu te276

onttakken
olectr snaaien
ontschorsen
kurten
•otteren

vens uitgerust met een kortinstallatie, zodat de inzetmogelijkheden aanmerkelijk zijn vergroot. Van recenter datum is het gebruik van twee typen snoeierkorters, die ontwikkeld zijn voor de inzet In dunningen. Het betreft de Franse Sifer Salev SS 103 en de
Zweedse Kockum GP-822. Beide machines snoeien
het hout met behulp van halfronde messen die rond
de stam worden geklemd. Het korten van de stam
gebeurt met een kettingzaag of (naar keuze) bij de
GP-822 met een mes. De wijze van inzet van de machines is echter verschillend.

De Kockum GP-822

De Sifer

De GP-822 pakt met zijn werkarm vanaf de standplaats op het uitrijpad de gevelde bomen. Deze zijn
dwars op het uitrijpad geveld met het dikke einde in
de richting van het pad. De machine kan tot 8 meter
in de opstand de gevelde bomen bereiken, zodat de
uitrijpaden hart op hart om de 22 meter kunnen liggen. Het gekorte hout (dat naar keuze kan worden ingekort In lengtes tussen 2 en 3 m) legt de machine in
stapeltjes naast het uitrijpad, waarna een forwarder
of trekker met korthoutwagen ze makkelijk kan oppakken en uitrijden. De snoeikwaliteit in groveden en
lariks is goed; in fljnspar en douglas, ais ook in populier redelijk. De variatie in lengte van de gekorte sortimenten blijft binnen de tolerantie. De (economisch)
minimale kortlengte van ca. 2 meter vormt nog een
zwakke schakel in hetdunningssysteem. Immers papierhout en spaanderplaathout, die een zeer groot
aandeel hebben in de dunningsmassa, kunnen op dit
moment uitsluitend worden afgezet als 1-meter sortiment. Zodra echter realisatie van de nieuwe installatie van Van Gelder (het zogenaamde Renkum lll-project) een feit is in het voorjaar van 1979, zal de levering van 2-meter sortimenten (met schors) mogelijk
zijn, hetgeen mede uit oogpunt van mechanisatie een
verruiming van de oogstmogelljkheden geeft. Het uitsluitend snoeien van langhout is met de GP technisch
mogelijk, maar door een te laag prestatieniveau nauwelijks uitvoerbaar.

De Sifer moet zich in de directe nabijheid van de gevelde boom bevinden om deze te kunnen pakken. Dit
betekent óf voorcentreren langs de uitrijpaden of
tussen de blijvende opstand door naar de gevelde
boom rijden. Het uitrijden van de gekorte sortimenten kan dan problemen geven. In veel gevallen wordt
de voorkeur gegeven aan uitsluitend onttakken van
het hout en vervolgens als langhout uit te slepen. De
onttakkingskwaliteit in groveden en lariks is goed, in
de overige houtsoorten onvoldoende.
Het inzetbereik naar zwaarte van de boom ligt bij
de machines verschillend. Zal de optimale Inzet van
de GP voornamelijk worden gerealiseerd in hout van
15-25 cm dbh, bij de Sifer zal deze diameter range
10-15 cm zijn.
Tenslotte verdient de Stripper II nog de aandacht.
Deze snoeier-korter is in Denemarken ontwikkeld
voor het opwerken van dunningen in fijnspar. Het
snoeibereik ligt van 5-15 cm dbh, de kortlengte bedraagt 3 m. De Stripper werkt het hout haaks op het
dunningspad op. Voorconcentreren is noodzakelijk.
Proefinzet in Nederland heeft uitgewezen dat in het
lichte dunningshout mogelijkheden voor deze machine aanwezig zijn. (publikatie Dorschkamp in voorbereiding).
Hei ontschorsen
Het ontschorsen van hout is in de Nederlandse houtoogst een "gemechaniseerd" gebeuren geworden. In
het bos wordt daarbij voornamelijk gebruik gemaakt

De Kockum GP 822 snoeierkorter bij het opwerken van
populier.
Foto: De Dorschkamp.
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De Deense Stripper model II.
Aangebouwd op landbouwtrekker. Speciaal ontwikkeld
voor licht dunningshout.
Foto: De Dorschkamp.

van de Finse VK-16 ontschorsingsmachine, welke
voortbewogen en aangedreven wordt door een trekker. Weliswaar is op deze wijze de aloude schilschop
praktisch uit het bos verbannen, maar het inbrengen
en het weer opvangen van het hout geschiedt meestal nog met de hand. Nog slechts weinig combinaties
zijn uitgerust met een kraan op de trekker. Het eerder vermeldde Renkum lll-project zal mede tot gevolg hebben dat een groot deel van de ontschorsingsaktiviteiten in het bos verplaatst zullen worden
naar de fabriek, alwaar deze handeling met behulp
van een grote trommelontschorsingsmachlne volledig gemechaniseerd zal worden uitgevoerd.
Het uitrijden en uitslepen
Het terreintransport van hout is in ons land sterk gemechaniseerd. Bij het uitrijden van sortimenten is het
gebruik van hydraulische kranen, gemonteerd op
trekkers, in combinatie met een aanhanger, sterk
toegenomen. De Inzet van gespecialiseerde knikbestuurde uitdraagtrekkers is, mede door de beperking
In lengte van de meeste sortimenten (1-meter) nog
gering. De gecombineerde Inzet met een snoeierkorter geeft echter goede mogelijkheden. Bij langhouttransport in het terrein Is de ontwikkeling van
verschillende typen uitsleeptangen (meestal aangebouwd op landbouwtrekkers) van belang. Echter bij
korte sleepafstanden (tot 50 meter) en bij voorconcentreren van langhout naar het dunningspad mag,
wel haast in toenemende mate, het gebruik van het
paard zeker niet uit het oog worden verloren. In volledig gemechaniseerde houtoogst op kaalslagen zijn
bij langhouttransport de in gebruik zijnde uitsleep278

trekkers met tang of klembank de meest aangewezen transportmiddelen.
Centrale houtsorteerbedrijven
Alhoewel de activiteiten op een houtsorteerbedrijf
zich onttrekken aan het directe bosgebeuren kan aan
deze centrale produktiehandeling niet voorbij worden gegaan omdat ze een essentiële invloed heeftop
een groot deel van de houtoogst In Nederland. Schematisch is dit in de afbeelding op pag. 276 weergegeven als langhoutmethode II a/b.
De bewerkingen ontschorsen, korten en sorteren
worden daarbij van de opstand en de bosweg verplaatst naar een centraal punt, alwaar deze handelingen achtereenvolgens in één arbeidsgang worden
uitgevoerd. De huidige stand van de techniek maakt
het mogelijk deze "nieuwe langhoutmethode" verder
te perfectioneren.
In de eerste plaats zal dit gebeuren door de mogelijkheid tot aanvoer van "volle bomen" op de sorteerplaats. Nadat ontschorsen met de schilschop uitviel
(destijds 50% van de cyclustljd vellen-onttakken-toppen-ontschorsen), wordt nu ca. 70% van de cyclustijd in beslag genomen door het onttakken. Door nu
de boom met tak en al of middels eenvoudige middelen ruw onttakt, uit te slepen, te transporteren en
centraal op de sorteerlijn te onttakken, zal een tijdrovend (en daardoor kostbaar) en fysiek zwaar onderdeel in de hele oogstcyclus op efficiënte wijze kunnen worden gemechaniseerd. Weliswaar zal het wegtransport aangepast moeten worden, maar praktijkvoorbeelden in Duitsland en Zweden hebben ge-

leerd, dat hiervoor aanvaardbare oplossingen zijn te
vinden. In deze volleboommethode (afb. 1, II c) zijn
de werkzaamheden In het bos daardoor beperkt tot
twee handelingen, te weten vellen en uitslepen, desgewenst aangevuld met ruw onttakken. De huidige
electronica maakt het mogelijk dat het binnenkomende langhout en het geproduceerde sortiment
middels meetapparatuur in de sorteerlijn nauwkeurig
zal worden gemeten en geteld, zodat ook het kostbare meten van hout voor een fractie van de huidige
kosten kan worden uitgevoerd.
Nieuwe markten
Een afzetmarkt voor hout, die voor de oogstsystemen
consequenties kan hebben, is die van spaanders. Dit
produkt wordt in toenemende mate gevraagd èn gebruikt als grondstof in de papier-, spaanplaat- en vezelplaatindustrie. De produktie van spaanders gebeurt op de bosweg of op tijdelijke opslagplaatsen
met behulp van schijven-, trommel- of spiraalhakkers, afhankelijk van de kwaliteitseisen van de
spaanders. Kan de papierindustrie uitsluitend
schors- en takvrije spaanders ontvangen, de spaanen vezelplaatindustrie is in staat zogenaamde volboomchips te verwerken. Middels een in 1975 in Nederland geïntroduceerde "oogsttrein", bestaande uit
een veller, een uitsleeptrekker en een Morbark schijvenhakker, kunnen uit volledige bomen (inclusief
takken, schors en naalden) de spaanders worden ge-

produceerd. Dit oogstsysteem (full-tree-chipping)
wordt toegepast in dunningen van loof- en naaldhout. Ook bij het verwijderen van vliegdennen van
heideterreinen of bij het opnieuw open maken van
zandverstuivingen, is dit systeem goed toe te passen.
4

Bosverjonging

De druk van met name de toenemende loonkosten
heeft er toe geleid dat voortdurend gezocht is naar
wegen om de kosten van bosaanleg zo laag mogelijk
te houden. Naast produktiviteitsverhoging door mechanisatie en rationalisatie is tevens gezocht naar geheel nieuwe aanlegmethoden die minder arbeid vragen. Dit betekende een extensivering van aanleg en
verdere verzorging. Voor de praktijk betekende deze
extensivering het vergroten van de plantafstanden
zodanig dat kostenmakende zuiveringen niet meer
nodig zouden zijn. Deze vergroting van de plantafstanden Is gepaard gegaan met het gebruik van kwaliteitsplantsoen. De introductie van het kwallteitsplantsoen in het begin van de jaren 70 heeft mede
aanleiding gegeven tot grote veranderingen in de bij
de herbebossing toegepaste methodieken.
Gezien de beperkte betekenis van zaaien en natuurlijke verjonging in de Nederlandse bosbouw is
deze beschouwing over bosverjonging hoofdzakelijk
gericht op de ontwikkelingen bij bosverjonging door
middel van planten.

Het Nederlandse trekpaard
in actie. Uitstekend geschikt
in dunningen bij korte
sleepafstanden en bij het
voo rcon centreren.
Foto: De Dorschkamp.
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Veranderingen bij de bosaanleg In de afgelopen
decennia
Tot het eind van de zestiger jaren werd op kaalslagen
van groveden op vrij grote schaal het systeem "vellen
in banen - takhout op rillen" toegepast. Het op rillen
brengen van het kapafval werd ook gemechaniseerd
met de takkenschulf. Afhankelijk van de zwaarte van
de onkruidvegetatie werd op minder sterk verruigde
terreinen direct geplant, veelal met de bosploegplantmachlne. Op moeilijker terreinen {zware grasmat, bosbes) werd de graszode verwijderd met de
Kulla cultivator of met de bosploeg, waarna in handkracht werd geplant.
Op de in het algemeen jongere kaalslagen van fijnspar, lariks en douglas werden bomen zoveel mogelijk gespreid geveld om daarna het kapafval te verkleinen met de slagmaaier ter vergemakkelijking van
het planten met handgereedschap.
Over het handgereedschap kan in het kort het volgende worden gezegd. Tot 1950 werd alleen de
schop gebruikt, daarna werden de houten en ijzeren
plantwig ingevoerd en nog later de plantboor en de
halfronde plantschop. Rond 1960 werd de schop
nauwelijks meer gebruikt. De wig werd hoofdzakelijk
gebruikt in combinatie met de bosploeg, de boor en
de halfronde plantschop op onbewerkt terrein. Met
deze plantgereedschappen werd een vorm van klemplanting toegepast.
Sindsdien zijn een aantal bosbouwkundige en
technische ontwikkelingen in gang gezet die grote invloed hebben gehad op de bij de bosaanleg toegepaste technieken. De voornaamste hiervan zijn:
280

- Grotere plantafstanden gekoppeld aan het gebruik
van kwaliteitsplantsoen
Het onderzoek naar mogelijkheden om de kosten
van bosaanleg en bosverzorging te verlagen leidde
rond 1970 tot het propageren van grotere plantafstanden, waarmee ook de noodzaak tot het uitvoeren van zuiveringen kwam te vervallen. Deze ruimere plantverbanden bleken zonder bezwaar mogelijk te zijn wanneer bij de bosaanleg een verantwoorde houtsoortenkeuze plaatsvindt en plantsoen
wordt gebruikt dat aan de groeiplaats is aangepast
en dat aan door praktijkonderzoek vastgestelde
kwaliteitsnormen voldoet1).
- Beperking van grondbewerking
Naast de grotere plantafstanden zijn de laatste jaren ook de negatieve gevolgen van een intensieve
grondbewerking sterk onder de aandacht gebracht
(Bosbouwvoorlichting nr. 7, 1976). Vooral op de armere zandgronden dient een intensieve grondbewerking achterwege te blijven, omdat dooreen verhoogde biologische bodemactiviteit
- het gehalte aan organische stof in de grond afneemt en
- de mineralisatie wordt versneld waardoor voedingsstoffen uitspoelen.
Alhoewel de aanslag en de jeugdgroei bij een volledige oppervlakkige grondbewerking meestal goed
zijn treedt op latere leeftijd tengevolge van bovengenoemde negatieve aspecten een verminderde groei
op. De praktijk heeft zich dan ook beperkt tot het toe1

) L. Oldenkamp, 1968. Houtteeltkundlge grondslagen bij
de toepassing van grotere plantafstanden bij naaldhout.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 40 (4): 139-175.
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passen van een pleksgewijze bewerking met de Kulla
of plantgatenwoeler of een strooksgewljze bewerking
met de bosploeg (plantmachine).
- Nieuwe machines en werktuigen
De afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe
machines en werktuigen op de markt gekomen die
eveneens een grote invloed hebben gehad op de toegepaste methoden van herbebossing. Voorbeelden
hiervan zijn:
- de opkomst van de zware bosklepelmaaier die in
toenemende mate bij de terrelnvoorbereidlng werd
Ingezet,
- de plantgatenwoeler.
Beide werktuigen zijn voorbeelden van een ontwikkeling die beter aansluit op de bosbouwkundige
eisen die bij de bosaanleg worden gesteld.
Wat is nu de invloed van bovenstaande ontwikkelingen op de technieken die thans bij de bosaanleg
worden gebruikt?
Bij de terreinvoorbereiding is 't gebruikvan de klepelmaaier de meest gangbare methode geworden.
Op kapvlakten van fijnspar en douglas is daarmee de
slagmaaier bijna geheel verdrongen. Op kapvlakten
van dennen is men de afgelopen Jaren meer en meer
overgegaan van het rillensysteem op het verbrijzelen
van het kapafval. Wat nog op rillen werd geschoven,
werd in toenemende mate uitgevoerd met de wiellader met puinvork. Tot op heden is het machinaal
planten met de bosploegplantmachine en incidenteel
met de Oostenrijkse Quickwood plantmachine, voornamelijk uitgevoerd op kaal/coulissenkappen van
dennen en lariks, waar de terreinvoorbereiding is uitgevoerd met de klepelmaaier of met de takkenschuif.
Kon aanvankelijk alleen klein plantsoen met de bosploegplantmachine worden geplant, latere wijzigingen maakten het mogelijk ook groot plantsoen van
douglas en fijnspar te planten. Door de grotere plantverbanden bij dit grote plantsoen (geringere aantallen per ha) en de toepassing van coulissenkap bij
aanleg van douglas (kleinere oppervlakten) heeft het
machinaal planten van fijnspar en douglas in de
praktijk slechts beperkte ingang gevonden. Op kapvlakten van fijnspar en douglas zijn de mogelijkheden voor machinaal planten veel beperkter vanwege
veel stobben en veel kapafval. Vandaar dat deze terreinen tot op heden nog steeds in handkracht worden beplant.
De noodzaak om het kwaliteitsplantsoen, dat Is
voorzien van een goed ontwikkelde wortelpruik, met
extra zorg te planten betekende dat bij veel plantwerk weer de gewone schop wordt gebruikt. Daarbij
moet er wel rekening mee worden gehouden dat het
gebruik van de schop op zichzelf geen garantie is dat
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geen klemplanting wordt toegepast. Op grond van
dezelfde argumentatie moet ook de toenemende inzet van de plantgatenwoeler worden verklaard.
De laatste jaren komt het ook meer voor dat de terreinvoorbereiding geheel achterwege wordt gelaten.
Het terrein wordt direct in handkracht geplant zonder
enige bewerking. Deze wijze van herbebossing is in
opgang gekomen na de beide stormen van 1972 en
1973.
Evaluatie van de huidige bosaanlegsystemen
Bij het bepalen van de keuze uit het scala van technische uitvoeringsmogelijkheden die bij de bosverjonglng ter beschikking staan spelen vele factoren een
rol. In de eerste plaats moet een keuze worden gemaakt uit methoden die bosbouwkundig verantwoord zijn d.w.z. leiden tot een beplanting met een
goede aanslag en groei. Binnen dit gegeven komen
we bij de beoordeling snel terecht op de economische aspecten. Daarnaast spelen ook ecologische,
ergonomische en organisatorische aspecten een rol.
Door Elsenaar2) is voor groveden een dergelijke
analyse gemaakt, waarbij een reeks van verschillende herbebossingssystemen met twee- en driejarig
plantsoen met elkaar zijn vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens van het Staatsbosbeheer en De Dorschkamp, Uit deze analyse is gebleken dat de wijze van terreinvoorberelding van grote
invloed is op het kostenniveau van de herbebossingssystemen. De traditionele terrelnvoorbereiding
met het kapafval op rillen leidt op kapvlakten van
groveden tot de goedkoopste bosaanleg. Wordt het
kapafval verbrijzeld met een klepelmaaler dan stijgen de kosten met J 200,- tot ƒ 400,- per ha, met
name vanwege de hoge uurkosten van dit materieel.
Veel vermogen is vereist en de slijtage aan zowel
trekker als maaieenheid is hoog. Op plaatsen waar
men hinder heeft van schade door konijnen worden
door het beheer in het algemeen ernstige bezwaren
tegen het rillensysteem aangevoerd. De rillen vormen een schuilplaats voor konijnen, waaruit ze erg
moeilijk verwijderd kunnen worden. De jonge beplanting loopt hierdoor een groter risico. Ook de bestrijding van loofhout wordt door de rillen bemoeilijkt. Eveneens wordt bezwaar gemaakt tegen de rillen vanwege het verwijderen van het kapafval, maar
vooral van het strooisel waarmee veel voedingsstoffen op bepaalde plaatsen worden geconcentreerd.
Het verwijderen van het strooisel kan echter bij gebruik van een goede takkenvork gemakkelijk worden
a

) R. Elsenaar, 1977. Kostenvergelijking van verschillende
herbebossingssystemen. Rapport De Dorschkamp nr. 107.
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Het kapafval Is verbrijzeld
met de klepelmaaier.
Foto: De Dorschkamp.

voorkomen. Het hangt dus voornamelijk af van de
konijnenstand of het verantwoord is gebruik te maken van het rlllensysteem. Is dit niet mogelijk dan zal
men op een andere methode moeten overgaan met
als gevolg hogere herbebossingskosten.
Bij tweejarige groveden (5000 stuks/ha) blijken bij
dezelfde terrefnvoorbereidlng de verschillen gering
tussen machinaal planten en het planten met de wig
in combinatie met bijv. de bosploeg. Bij driejarig
plantsoen treden grotere verschillen op tussen de
verschillende plantmethoden bij dezelfde terreinvoorbereiding. Dit komt vooral doordat de driejarige
groveden niet wordt geplant met de wig maar met de
halfronde plantschop. Machinaal planten werkt dan
duidelijk goedkoper. Systemen waarbij plantgaten
worden gewoeld blijken In de analyse tot de duurste
bosaanleg te leiden. Bij driejarige groveden zijn de
extra kosten geringer door het kleiner aantal gaten
per ha (2500).
Bij herbebossing zonder enige vorm van terrein- en
dus ook bodemvoorbereiding liggen de plantkosten
tot ca. 30% hoger dan bij andere systemen. Dit systeem heeft het voordeel van minimale verstoring
van de standplaats, bezwaren zijn echter:
- zeer slechte werkomstandigheden
- verhoogde kans op slecht plantwerk
- terrein slecht toegankelijk bij verder te nemen
maatregelen
- risico van wlldschade (vooral konijnen).
Het bovenstaande uit de analyse van Elsenaar samenvattend blijkt dat bij de huidige loon-machinekosten verhouding de herbebossing van groveden
met de plantmachlne tegen de laagst mogelijke kos282

ten kan worden uitgevoerd. Daarbij komt dan verder
nog het voordeel van een hoge produktlvlteit, waardoor in een beperkte periode grote aantallen kunnen
worden geplant. Dit laatste Is vooral van belang bij
een houtsoort als douglas die slechts een zeer korte
optimale plantperiode kent (eind maart tot half april).
Met het noemen van douglas komen we nu direct
op de herbebossing met meereisend naaldhout of
loofhout. Wat kan over deze houtsoorten worden gezegd op grond van de analyse met groveden?
Bij omvorming van groveden naar meereisend
naaldhout kunnen in principe dezelfde uitspraken
worden gedaan als bij een tweede generatie groveden. Ondanks het grotere plantsoen en de kleinere
aantallen per ha zal gebruik van de plantmachlne
ook hier de kosten van herbebossing verlagen.
Geheel anders is de situatie bij het beplanten van
kapvlakten van fijnspar en douglas. De mechanisatie
van de bosaanleg op deze terreinen levert in het algemeen veel meer problemen op dan die op terreinen van groveden en lartks. Omdat fijnspar en douglas veelal op relatief jonge leeftijd worden geveld is
het stamtal hoog, waardoor veel kapafval en veel
stobben op het terrein aanwezig zijn. Vanwege de
hoge wortelaanlopen zijn de stobben bovendien vaak
hoog, waardoor de omstandigheden extra zwaar zijn.
Vooral bij kleine afstanden van de stobbenrijen ontstaan door de vlakke wortelstelsels (zware zijwortels!) grote problemen voor het uitvoeren van een
continue ploegbewerking (bosptoegplantmachine).
Een niet-continue plantende machine als de Qulckwood heeft hier duidelijk voordelen. Onder deze
moeilijker terreinomstandigheden zal nog moeten
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blijken of het extra benodigde nawerk de voordelen
van het machinaal planten overeind zullen houden.
Een aparte opmerking moet nog worden gemaakt
over het toenemend gebruik van de plantgatenwoeler. Reeds uit de analyse van Elsenaar werd duidelijk
dat het woelen van plantgaten de bosaanlegkosten
met ca. ƒ 300,- per ha verhoogt, daar bij het planten
slechts een beperkt tijdsvoordeel van ca 20% wordt
gehaald. Wel geeft de woeler duidelijk tljdsvoordelen
tegenover het woelen in handkracht. Wordt echter op
de gebruikelijke wijze geplant (d.w.z. plantgat maken
met spade/halfronde plantschop en daarna planten)
dan werkt de woeler kostenverhogend. Onder omstandigheden waar men zou verwachten dat de woeler de planttljd sterk verlaagt (bijv. groot plantsoen,
sterke doorworteling van de grond, sterke grasbegroeiing) blijkt dit onvoldoende gerealiseerd te worden. Onder normale bodemkundige omstandigheden lijkt het woelen, vooral bij gebruik van goed
plantsoen, overbodig. Uit recente ervaringen op de
Hoge Veluwe is echter wel vast komen te staan dat de
woeler de bosaanlegkosten kan verlagen, indien in
de gewoelde gaten wordt geplant met de wig. Deze
methode van planten lijkt in eerste instantie alleen
geschikt voor klein plantsoen. Het gebruik van de
plantgatenwoeler zal dus gemotiveerd moeten worden door een betere aanslag en jeugdgroei. Vooralsnog lijkt dit niet vast te staan en zal de inzet van de
woeler beperkt dienen te worden tot gronden met
een slechte bodemstructuur (verdichte zandgronden).
Toekomstige ontwikkelingen
Vooral in het licht van de steeds slechter wordende
economische situatie van het Nederlandse bos is een
beheersing van de bosaanlegkosten geboden. Bij
bosverjonging door middel van planten zal dit betekenen dat zowel de kosten van het plantsoen als de
produktiviteit van de uit te voeren werkzaamheden
onze blijvende aandacht zullen vragen. Bij het opvoeren van de produktiviteit is het van belang te
voorkomen dat in de nabije toekomst bosbouw-ecologische grenzen worden overschreden.
Door het gebruik van kwaliteitsplantsoen zijn de
plantsoenkosten aanmerkelijk gestegen (over de periode 1968-1977 gemiddeld voor verschillende
naaldhoutsoorten met 17% per jaar). Door de gelijktijdige verlaging van het aantal planten per ha zijn de
totale bosaanlegkosten ongeveer gelijk gebleven. Ervan uitgaande dat deze aantallen thans niet verder
meer omlaag kunnen zal steeds in relatie tot het terrein moeten worden gekozen voor zo jong mogelijk
kwaliteitsplantsoen. Gaat de prijs voor het plantsoen

in de nabije toekomst drastisch omhoog, dan kan het
voordeliger worden jonger plantmateriaal te gebruiken en dan een extra onkruidbestrijding in de cultuur
uit te voeren. Dit aspect is vooral van toepassing op
twee- tot driejarig plantsoen dat op eigen kwekerij
door wordt gekweekt tot bijv. vijfjarig plantsoen.
Werkelijke verlaging van de plantsoenkosten kan
alleen worden gerealiseerd door de huidige kwaliteitsnormen te laten vallen, jonger plantmateriaal te
gebruiken en door produktiviteitsverbetering op de
kwekerij. Een verlaging van de plantsoenkosten door
de huidige kwaliteitsnormen te laten vervallen lijkt in
verband met de risico's van inboeten en trage jeugdgroei niet verantwoord. Onder de Nederlandse omstandigheden zal vooral aandacht moeten worden
geschonken aan het gebruik van zo jong mogelijk
plantsoen (b.v. twee- in plaats van driejarige douglas
waar mogelijk) en aan produktiviteitsverbetering op
de kwekerij. Zo zouden er bij gebruik van containerplantsoen (tot tweejarig) meer mogelijkheden zijn om
de huidige arbeidsintensieve teeltmethoden op de
kwekerij versterkt te mechaniseren. De huidige prijs
van containerplanten ligt echter in b.v. West-Duitsland nog aanzienlijk boven die van naaktwortelplantsoen, terwijl de resultaten met douglas containerplanten veel te wensen overlaten.3)
De tweede mogelijkheid van kostenbeheersing is
het opvoeren van de produktiviteit van terrein- en bodemvoorbereiding en het planten. Bij de terrelnvoorbereiding kunnen bijv. de hoge kosten voor het verbrijzelen worden verlaagd door niet de gehele vlakte

s
) J. Huss en H, Siebert, 1977. Forsttechnische Informationen 29 (1): 1-5. H. Siebert, Jungbluth en Huss, 1978. Forst
und Holzwirt 33 (6): 124-128.

De bosptoegplantmachlne
Foto: Heidemlj Nederland.
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kan worden in zaken als kleinschaligheid, minder frequent ingrijpen, langere omlopen, natuurlijke bosverjonglng e.d.
Vooraf dient gesteld te worden dat ook onder de
huidige omstandigheden en bij de thans toegepaste
beheerstechnieken beperkingen optreden voor de
mechanisatie. Het bosbezlt in ons land is geografisch
sterk verspreid, bestaat uit kleine beheerseenheden
en kent een groot aantal eigenaren. Ook de gemiddelde opstandsgrootte is klein te noemen. (Gelderland: ca 1,5 ha).
Verdergaande schaalverkleining zal de beperkingen voor inzet van machines doen verscherpen. Het
aandeel wachttijden, transport en voorbereiding op
de werkplek in de totale werktijd zal toenemen. De
produktiviteit gaat omlaag en de kostprijs per
eenheid produkt stijgt. Door verbetering van het aanbod kunnen deze nadelige invloeden slechts gedeeltelijk worden opgevangen. Naast de stijging van de
directe uitvoeringskosten moet via een Intensiever
beheer bij kleinschaligheid vooral rekening worden
gehouden met een sterke toename van de indirecte
kosten (beheerskosten). Tegenover deze extra kosten staan wel financiële baten.
De plantgatenwoeler.
Foto: Heidemij Nederland.

te behandelen maar alleen de plantstroken. Ook andere verbrljzellngstechnleken vragen de aandacht,
omdat de huidige klepelmaalers erg zwaar worden
belast. Gedacht moet dan worden aan de mogelijkheden van de In Noord-Amerlka gebruikte choppers.
Dit zijn metalen cilinders voorzien van messen die
eventueel worden gevuld met water om de druk te
verhogen. De chopper wordt getrokken door vrij
zware trekkers. Een bijzonder interessant iets voor
ons land is een in Denemarken ontwikkelde plantmachine. Deze combinatiemachine bestaat uit een
smalle klepelmaaier, een dubbelwerkende ploeg,
een woelijzer en het plantelement. Deze plantmachine heeft zeer bevredigende resultaten gegeven op
onbehandelde kapvlakten van fijnspar. Een dergelijke combinatie zou ook gerealiseerd kunnen worden met onze bosploegplantmachine.
5

Nabeschouwing

Aansluitend op de drie inleidende beschouwingen
van Hessels, Bol en Lammerts van Bueren wordt nu
in het kort ingegaan op de consequenties voor de bedrijfsvoering die het kiezen van andere uitgangspunten voor ons bosbeheer met zich meebrengt. Met andere uitgangspunten wordt dan bedoeld het streven
naar een "meer natuurlijk bos" wat concreet vertaald
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Naast een verhoogde produktie aan hoogwaardiger kwaliteitshoutsortimenten zal een kleinschaliger beheer de stabiliteit van het bossysteem positief
beïnvloeden, waardoor de kans op catastrofes wordt
verminderd. Het lijkt echter duidelijk dat deze baten
niet opwegen tegen de extra kosten, waardoor het financiële resultaat van het bosbedrijf door een kleinschaliger bedrijfsvorm alleen meer negatief zal worden. Tegen deze achtergrond is het dan ook zeer
sterk de vraag of particuliere eigenaren bereid zijn in
deze richting mee te werken.
Wat betreft de mechanisatie zal de reeds ingezette
tendens naar het ontwikkelen van aanbouwapparatuur voor aan de bosbouw aangepaste landbouwtrekkers zich versterkt doorzetten.
Toepassing van langere omlopen op zich zelf zal
weinig veranderen aan de huidige beheersvormen.
Dunningen kunnen in de toekomst in toenemende
mate gemechaniseerd worden uitgevoerd. De eindvelling kan, gezien de zware afmetingen van de bomen, waardoor de benodigde mantijd per m3 laag is,
zeer geschikt met de motorzaag worden uitgevoerd.
Gebruik van natuurlijke verjonging of aanplant onder scherm zal eveneens de gemechaniseerde uitvoering beperken, waardoor de kosten zullen toenemen.
Een beheersvorm waarbij de mechanisatie het
sterkst wordt beperkt is het ultkapbos. Vellen en
snoeien zal plaatsvinden met de motorzaag, uitslepen met paarden of lier.

