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1 Het ontstaan van rondhoutsorteerbedrljven In
Nederland
Het ontstaan van centrale rondhoutsorteerbedrljven
in Nederland dateert uit het begin van de zestiger Jaren. De loonexplosie in deze periode noodzaakte tot
mechanisatie van de houtoogst en verdere houtopwerking. De keuze moest toen worden gemaakt tussen het brengen van machines naar het bos en het
brengen van langhout naar de (stationaire) machines.
Mede vanwege het versnipperde en verspreide aanbod van geschikt hout, werd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij als eerste in WestEuropa besloten tot de oprichting van een rondhoutsorteerbedrijf op het landgoed Rechteren in het noorden van Nederland.
Dit pioniersbedrijf werd in 1965 in gebruik genomen. Deze lijn is nu in gebruik bij de houthandelsdochter, Foreco B.V., die als internationale houthandel in Nederland, België en een deel van Duitsland
opereert en met name in Nederland een belangrijke
schakelfunctie vervult tussen houtproducent en houtverbruiker.
Vijf jaar later (in 1968) werd een tweede lijn gebouwd door de Koninklijke Houtvesterijen in het midden van Nederland. Dit bosbedrijf ging hier een groot
gedeelte van het uit eigen bossen vrijkomende langhout opwerken.
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Typen sorteerbedrijven

Afhankelijk van de aard en de zwaarte van het hout
kunnen in Nederland de volgende typen sorteerbedrijven worden onderscheiden:
Type 1:
Voor dun hout (klasse 0**; de middendiameter is kleiner dan 10 cm). Er heeft een eenvoudige mechanisatie plaatsgevonden. Het hout wordt op een cirkelzaagbank gekort en handmatig gesorteerd. Het ge• Voordracht gehouden op het tUFRO-saminar "centrale opwerking van hout"
te Donaueschingen (West-DuMsland)
* ' Naar Duitse handelsklassensortering voor langhout naar middendiameter.

Houthandel B. V.

sorteerde produkt bestaat voornamelijk uit perkoenen, die aansluitend op een witschilmachine bewerkt
worden (witschillen, punten, kruinen). Met drie è vier
man wordt een jaarcapaciteit bereikt van 2000 è 5000
m3 langhout met schors per jaar.
Type 2:
Voor middelzwaar hout (klasse 1A en 1B; middendiameter 10-20 cm). Hier is sprake van volmechanisatle.
De installatie is uitgerust met een ontschorsingsmachine (meestal van het rotortype), afkortstraat en sorteerstraat. Recent gebouwde sorteerlijnen kunnen
uitgerust zijn met een hakker, een elektronische
meetapparatuur en onttakkingsapparatuur. Het gesorteerde eindsortiment bestaat hoofdzakelijk uit
paalhout, mijnhout en kisthout. Met drie tot zes arbeidskrachten wordt in 1 ploeg een capaciteit bereikt
van 15.000-25.000 m 3 langhout (naaldhout) met
schors per jaar.
Type 3:
Voor stamhout (klasse 1B-2B; middendiameter 15-30
cm). Dit type installatie Is, evenals type 2, volmechanisch met rotorontschorsingsmachine, zaagstraat en
sorteerstraat, veelal ook met elektronische meetapparatuur. In Nederland vinden wij een dergelijke installatie uitsluitend in combinatie met een zagerij. De
sorteercapaciteit bedraagt 20.00-30.000 m3 stamhout
met schors per jaar in 1 ploeg.
Functies:
Bezien we de belangrijkste functies van de genoemde
drie types sorteerbedrijven, mede in de tijd, dan komen we tot het overzicht van tabel 1.
In deze beschouwing zal vooral het type 2 aan de
orde komen, omdat hier sprake is van een volledig
sorteerbedrijf. Type 1 beperkt zich zowel qua mechanisatie als sortiment. Type 3 is eenzijdig gericht op
zaaghoutsortimenten.
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Tabel 1

Functies van de drie typen rondhoutsorteerbedrijven
onttakken

type 1

type 2

varaf 1979

type 3

3

ontschorsen

korten

sorteren

elektronisch meten

X
(witschilmachine)

X

X

—

X
(rotorontschorsen tot
35 cm)

X

X

vanaf 1979

X
(rotorontschorsen tot
66 cm)

X

X

vanaf 1975

Integratievormen

De plaats van het sorteerbedrijf in de totale houtstroom van houtproducent (boseigenaar) naar primaire houtverbruiker, geeft reeds in sterke mate aan
op welke wijze een sorteerbedrijf tot stand Is gekomen, vanuit welke invalshoek het bedrijf werkt, en wat
het hoofddoel van de Installatie is.
a

Integratie met houtproducerende boseigenaar

Hierbij is het sorteerbedrijf ontstaan vanuit de behoefte van het bosbedrijf met het doel enerzijds bosFig. 1

Totale

b

houtstroom

houtproducent

houthandel

primaire
houtverbruiker

sorteerbedrijf
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werkzaamheden te verplaatsen naar een centraal opwerkingspunt (kostprijsverlagend effect), anderzijds
om een opbrengstenverhogend effect te realiseren
door hoogwaardiger produkten voort te brengen.
Werd voor het realiseren van het sorteerbedrijf het
hout veelal op stam of als langhout aan de bosweg
verkocht, nu wordt een hoogwaardig sortiment aangeboden. Bekeken vanuit de optiek van de houtproducent is hier sprake van voorwaartse integratie in de
houtstroom. Veelal behoort een dergelijke Installatie
tot het type 2. In Nederland vinden we deze vorm bij
de Koninklijke Houtvesterijen te Apeldoorn.

integratie
richting

Integratie met een rondhoutverbruiker

De sorteerinstallatie maakt een onderdeel uit van een
rondhoutverwerkingsbedrijf. Dit kan in de Nederlandse omstandigheden een zagerij of een palenproduktiebedrijf zijn (witschillen, punten, kruinen, impregneren). Het hoofddoel van een dergelijke sorteerinstallatie is het zo optimaal mogelijk verzorgen van grondstof aan het rondhoutverwerkingsbedrijf. De rondhoutverbruiker kocht vroeger de voor hem geschikte
sortimenten van de houthandel of houtproducent. Nu
heeft hij tevens de mogelijkheid langhout aan te kopen en dit zelf te optimaliseren op de installatie. Zowel sorteerinstallaties van het type 2 als type 3 vinden
we in deze vorm van achterwaartse Integratie. Met
name in de Bondsrepubliek hebben veel zagerijen
een sorteerinstallatie gebouwd om zo het rondhout
beter te benutten.
c

Integratie met een rondhouthandel

In Nederland vindt de distributie van de houtproducerende boseigenaar naar de primaire houtverbruiker
hoofdzakelijk plaats via de rondhouthandel. Primair
doel van sorteerinstallaties, geïntegreerd In deze bedrijfstak, is om deze schakelfunctie zo optimaal mogelijk uit te oefenen. Enerzijds heeft hier vanuit de op-

tiek van de rondhouthandel in de totale houtstroom
een achterwaartse integratie plaats gevonden in de
richting van de houtproducent door de mogelijkheid
te scheppen langhout of hout op stam aan te kopen in
plaats van sortimenten in het bos. Anderzijds is er
hier, evenals in het geval van de boseigenaar, sprake
van een voorwaartse integratie door zich in de houtstroomketen in de richting van de primaire houtverwerking te bewegen via hoog gekwalificeerde speciale sortimenten.
In Nederland, als ook in België, is het bestaansrecht van rondhoutsorteerbedrijven, geïntegreerd in
de houthandel, vergroot doordat zij tevens de taak als
primaire rondhoutverbruiker op zich namen (zagerij,
Fig. 2

witschilbedrijf). Door zodoende een groter deel van
de houtstroomketen te bestrijken, kan een grotere
optimalisatie plaats vinden van het geproduceerde
hout. Een dergelijke integratie van sorteerbedrijven
vinden we bij Willemsen Naaldhout B.V. te Wolfheze
en Foreco B.V. in Dalfsen.
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Waarom rondhoutsorteerbedrijven?

De basisoverwegingen tot de oprichting van rondhoutsorteerbedrijven waren voor ieder type In wezen
dezelfde, hoewel de uitgangspunten, zoals hierboven
aangegeven, verschilden. Ze zijn vooral van financieel-economische aard, terwijl de arbeidsorganisatori-
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sche en ergonomische aspecten tevens een belangrijke rol spelen. In het algemeen kan worden gesteld
dat die oplossingen gezocht zijn, die opbrengstverhogend en/of kostprijsverlagend werken en tevens ergonomisch hoger ontwikkeld zijn.
Bezien we het financieei-economisch aspect meer
in detail. Als voordelen zijn onderkend:
- het centraal goedkoper kunnen uitvoeren van dezelfde werkzaamheden, die anders in het bos worden
uitgevoerd {te weten: korten, ontschorsen, sorteren).
Deze vergelijking viel met name in het einde van de
zestiger jaren, begin zeventiger jaren ten voordele
van centrale opwerking uit, vanwege de relatief sterke
stijging van de loonkosten ten opzichte van de machinekosten.
- de bedrijfsvoering is door mechanisering en centralisering zekerder; de heterogene werkomstandigheden in het bos veroorzaken fluctuaties in de produktie (het weer, de werkplek).
- het verkregen sortiment levert gemiddeld een hogere opbrengst op door een betere kwaliteit van het
produkt {goede ontschorsing, nauwkeurige sortering), een grotere optimalisatie van het langhout en
een groter aangeboden kwantum per sortiment.
Daarnaast worden soms extra opbrengsten verkregen uit de afzet van schors en zaagsel. Als nadelen
zijn de hoge Investeringskosten en (deels) het extra
transport van langhout naar de centrale opwerkingsplaats te noemen.
De (arbeids) organisatorische aspecten zijn als volgt
weer te geven:
- er Is minder voorbereidings- en instructietijd nodig ten behoeve van de arbeid.
- het wordt steeds moeilijker voldoende vakbekwame bosarbeiders te krijgen. Door (centrale) mechanisering kan dit probleem ten dele worden opgevangen, omdat met minder mensen dezelfde produktie
wordt gedaan. Vakbekwaamheid is op een sorteerbedrijf overigens wel een eerste eis.
- plotselinge uitbreiding van de produktie Is (b.v. in
een ploegenstelsel) goed te realiseren.
- de organisatie van het transport van de verkregen
sortimenten naar de afnemer is eenvoudiger. Bij het
laden In het bos moet veelal op meerdere plaatsen
geladen worden, alvorens de wagen vol is. Op een
centrale plaats kan bij het laden gebruik worden gemaakt van een portaalkraan of laadschop met houtknijper.
- het toezicht op en de leiding van de werkzaamheden is bij een centrale produktie efficiënter.
- er is een gerichte en planmatige aandacht nodig
voor de aanvoer van langhout naar het sorteerbedrijf,
omdat de transportcapaciteit veelal nauwkeuriger
moet zijn afgestemd op de produktlecapaciteit van de
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sorteerinstallatie.
Bosarbeid behoort volgens ergonomische maatstaven tot de categorie zwaar tot zeer zwaar werk (dit
met inbegrip van het werken met een motorzaag).
Mechanisatie vervangt grotendeels deze zware bosarbeid. Bovendien is de kllmaatsexpositie minder.
Ook is de kans op ongevallen geringer geworden. Als
werkzaamheden in het bos blijven voornamelijk het
vellen en het snoeien als handwerk over. Een groter
percentage van de arbeidstijd dan voorheen wordt
dan door het ergonomisch ongunstig werken met de
motorzaag in beslag genomen, in het geval deze
werkzaamheden (nog) niet met behulp van oogstmachines worden uitgevoerd.
Vormt bosarbeid voornamelijk een fysieke belasting, het werken op een sorteerinstallatie kan, zeker
als het de zager betreft, een geestelijke belasting vormen. Een job roulatiesysteem kan hierin uitkomst bieden.
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Grondstofkeuze en assoiilmentskeuze

De grondstof voor de rondhoutsorteerbedrljven bestaat uitsluitend uit naaldhout, waarbij vrijwel alle
soorten verwerkt worden. Wel verschilt per sorteerbedrijf het aandeel van die verschillende soorten.
Op het sorteerbedrijf van.de Koninklijke Houtvesterijen werd vanaf de beginjaren tot de hevige storm
in 1972 praktisch uitsluitend groveden verwerkt
uit eigen beheer. Toen het stormhout was geruimd is
het aandeel lariks aanzienlijk gestegen. Het sorteerbedrijf van Foreco verwerkte daarentegen voornamelijk lariks, afkomstig uit de heidebebossingen van de
dertiger jaren in het noorden van ons land. Het aandeel douglas en fijnspar (deels aangevoerd uit het naburige Niedersachsen en Westfalen in West-Duitsland), neemt toe. Pinus wordt hier niet verwerkt.
Sorteerbedrijven van het type 2 verwerken in Nederland langhout met een middendiameter van 10-20
cm. Gezien het specifieke karakter van sorteerbedrijven in de kwaliteitsverschillen van langhout, is deze
omschrijving echter onvoldoende. Bij de inkoopdienst van Foreco worden de volgende maatstaven
aangehouden (vnl. betrekking hebbend op lariks):
a de diameter op borsthoogte voor de individuele
boom moet minimaal 12 cm zijn over de schors gemeten.
b de lengte van de bomen, uitgedrukt in meters,
moet gelijk zijn of meer dan de diameter in het midden, uitgedrukt in centimeters, dit als gemiddelde per
gehele partij.
c de hartlijn van de tweede meter vanaf de stamvoet
mag niet buiten de stamvoet vallen,
d het hout moet gezond, recht, goed onttakt en niet
dood zijn.

Afhankelijk van de integratievorm van het sorteerbedrijf en de soort en kwaliteit van de grondstof ontstaat een assortimentsverdeling. Bij verwerking van
voornamelijk groveden ontstaat een groot aandeel (meer dan 50%) kisthout. Daarnaast worden heipalen, middellange palen en perkoenen ingezaagd
(20%), benevens mijnhout, zaaghout, papierhout en
enig spaanplaathout.
Bij verwerking van lariks, douglas en fijnspar zal
wegens de rechtheid van de grondstof potentieel een
groter aandeel paalhoutsortimenten ingezaagd kunnen worden (50-70%). Het hoge aandeel van deze
niet-industriële sortimenten vindt bij Foreco zijn oorzaak tevens in de combinatie van de sorteerinstallatie
met de verdere bewerking ter plekke van dit sortiment. Deze bewerking houdt hoofdzakelijk in het witschillen, eventueel punten en kruinen, eventueel
tweezijdig bezagen en daarna impregneren met creosootolie of wolmanzout. Dit sortiment wordt hoofdzakelijk afgezet naar de waterbouwmarkt in het westen
van ons land en (in toenemende mate) in de recreatieve sector.
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Nieuwe ontwikkelingen

Wegens technische en economische veroudering van
de in 1963 gebouwde sorteerlijn zal Foreco dit jaar een
nieuwe sorteerlijn in gebruik nemen. Deze kan worden beschouwd als de tweede generatie van het type
2 (zie tekening 3). Er heeft uitbreiding van essentiële
funkties van de lijn plaatsgevonden en de werkwijze
van het zaagstation is principieel veranderd. Naast de
oorspronkelijke functies, te weten het ontschorsen,
het korten en het sorteren, kunnen hele bomen
(boommethode) worden onttakt en worden zowel het
ontschorste langhout als de geproduceerde sortimenten gemeten en gekubeerd.

1.
2.
3.
4.
5.

Het onttakken
De steeds stijgende kosten van het langhout (o.a. onder invloed van stijgende kosten van houtoogst)
noopt ons uit te zien naar houtoogstsystemen met hogere mechanisatiegraden. Omdat het onttakken in de
totale cyclus vellen, toppen, onttakken, veruit het
grootste beslag legt op de cyclustijd en fysiek het
zwaarste onderdeel is, menen wij hier kostenbesparende oplossingen te moeten zoeken.
Weliswaar zal het wegtransport enige aanpassing
vergen, maar praktijkvoorbeelden in Duitsland, Zweden en Noorwegen hebben aangetoond, dat hiervoor
aanvaardbare oplossingen zijn te vinden. In deze
boommethode zijn de werkzaamheden in het bos
daardoor beperkt tot twee oogsthandelingen, te weten vellen en uitslepen, desgewenst aangevuld met
ruw onttakken als te veel groene massa zou verdwijnen uit het bos. In de sorteerinstallatie is, vooral uit
produktiviteitsoverwegingen, gekozen voor een onttakkingssysteem waarbij messenbanden om de stam
worden geklemd, terwijl de boom met behulp van
twee rollen door de banden wordt getrokken. De takken worden zijdelings afgevoerd naar een afvalhakker.
Het elektronisch meten en registreren
Nadat het langhout is ontschorst, wordt het elektronisch gemeten. Deze meetgegevens hebben een
drieledig doel:
1 De exacte inhoud van het aangevoerde langhout
of hele bomen wordt bepaald. Op wens geeft de minicomputer gecumuleerde inhouden, b.v. van alle
stammen van één vrachtwagenlading. Dit maakt het
mogelijk dat het relatief dure meten van langhout in
het bos achterwege kan blijven en deze handeling

invoerbanen voor helt? bomen
or.ttakker en kraan
takkenhakker
ontschorser
buffer

6.
7.
8.
9.
10.

meetraam
zaagstation
kabine voor de zager
hakker voor afvalstukken
sorteerstraat
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Schets van het zaagstation
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voor een fractie van de kosten kan worden uitgevoerd
op de Installatie.
2 De meetgegevens van iedere individuele stam (totale lengte, diameter op iedere 50 cm) worden visueel
gemaakt op het tableau van de zager als hulpgegeven
voor het indelen van de stam.
3 Met behulp van de meetgegevens van iedere
stam worden alle daaruit ingezaagde sortimenten
exact gekubeerd. Daardoor is het mogelijk van iedere
vracht langhout of hele bomen {en daardoor van iedere partij hout) het produktierendement, alsmede
de sortimentsverdeling (zowel in kubieke meters zonder schors als in stukstallen) te kennen. Dit is een belangrijk hulpgegeven bij de juiste prijsbepaling van
het langhout.
Het kortproces
De "traditionele" wijze van inzagen van langhout op
een sorteerbedrijf is die, waarbij de zager na beoordeling van de stam en na het besluit een bepaald sortiment te kiezen het kortproces laat doorvoeren en
dan opnieuw het volgende sortiment bepaalt. De totale stam wordt op deze wijze op één zaagstraat met
(meestal) één cirkelzaag behandeld.
In de nieuwe werkwijze bestaat het zaagstation uit
drie naast elkaar liggende zaagstraten en een beoordelingsbaan. De zager beoordeelt de stam, nadat
deze het meetraam is gepasseerd en voor hem op de
beoordelingsbaan ligt. Hij maakt bij het beoordelen
gebruik van de lengte en diametergegevens, zoals die
visueel op zijn werktableau zijn aangegeven. De definitieve sortimentsindeling van de stam wordt middels
het toetsentableau doorgegeven aan de mini-computer. Het elektronisch besturingssysteem neemt vervolgens de stam over en voert het kort- en sorteer32
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proces uit. Daarbij wordt op de eerste zaagbaan het
dikke uiteinde (indien nodig) recht gezaagd. Vervolgens wordt op de hoofdbaan het kortproces uitgevoerd tot ongeveer driekwart van de lengte van de
stam. De overblijvende dunne top (± eenvierde deel)
wordt dan aan de derde zaagstraat overgegeven, die
dit deel doorkort.
Reden voor deze, ten opzichte van vroeger, veranderde werkwijze was het bereiken van een aanmerkelijk hogere capaciteit van de nieuwe installatie. Basisgedachte hierbij is geweest dat het topgedeelte van
langhout van deze afmetingen relatief grote storingen
veroorzaakt, zowel bij het kort- als bij het sorteerproces en om deze reden sterk capaciteitsbeperkend
werkt. Door nu het topgedeelte van de stam op het
kritieke moment uit de hoofdbaan te werpen, kan
deze baan onmiddellijk een nieuwe stam opnemen en
inzagen, terwijl tegelijkertijd het topstuk op de derde
baan verder wordt ingezaagd.
Alfe korte stukken afval welke op het zaagstation
vrijkomen, worden zijdelings afgeworpen op transportbanen, die zich onder het zaagstation bevinden.
Deze transporteren het hout naar een schijvenhakker.
Met deze wijze van werken verwachten wij ten opzichte van de installatie uit 1965 een dubbele capaciteit te krijgen met een driemansbezetting (te weten
een kraanmachinist, een zager en een springer), ten
opzichte van vijf bij de oude installatie.
Daardoor zal de machine-produktivlteit stijgen van
10 naar 20 m3 langhout met schors, per produktief
machine-uur, terwijl de arbeidsproduktiviteit toeneemt van ± 1 Vi tot 4Vt m3 per produktief arbeidsuur.
Vanzelfsprekend staan tegenover deze in het oog
springende voordelen de hoge investering in deze installatie die in de orde van grootte van 21/2 miljoen
gulden ligt.

