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Tak- en tophout uit bossen
• Naar schatting jaarlijks 36.000 ton droge stof
beschikbaar
(Bron: ‘Binnenlands biomassapotentieel’, Kuiper & De Lint, 2008)

Dit betekent:
–
–
–

In alle bos met productiedoel (276.400 ha)
70% van bijgroei oogsten
in 25% van de gevallen tak- en tophout meenemen

• Huidige oogst tak- en tophout ligt veel lager,
want nog onvoldoende inzicht in:
– Kosten en baten
– Effecten op biodiversiteit en bodem(vruchtbaarheid)

Tak- en tophout uit bossen
• In opdracht van Bosschap en
Agentschap NL (nu RVO)
gekeken naar:
– Huidige praktijk
– Theoretisch potentieel in
verschillende bostypen
– Economische randvoorwaarden
– Randvoorwaarden voor
biodiversiteit en
bodemvruchtbaarheid

Huidige praktijk
Oogst van tak- en tophout vindt plaats bij:
• Kaalkap bij omvorming bos naar ander
bodemgebruik/natuurtype
• Kaalkap binnen regulier bosbeheer
– Creëren van betere uitgangssituatie voor bosverjonging
– Creëren van ‘opgeruimder’ bosbeeld

Huidige praktijk
Werkwijzen: chippen in de opstand of chippen
buiten de opstand

Huidige praktijk
Onderdeel
Voorconcentreren in de opstand
Chippen
Trekker met kieper
Uitrijden met forwarder

Laden vrachtwagen met kraan
Transportkosten naar
eindgebruiker

Kosten
€ 1 á 2 (1,50) per ton
€ 10-12 (11) per ton
€ 5 – 7 (6) per ton
€ 8 – 15 (11,50) per ton bij
kaalkap
€ 18 – 20 (19) per ton bij
dunning
€ 2 per ton
€ 7 – 15 (11) per ton

Huidige praktijk
• Gemiddelde kosten bij kaalkap: 24 euro/ton
(varieert tussen 19 en 29 euro)

• Gemiddelde kosten bij dunning: 31,5 euro/ton
(varieert tussen 29 en 34 euro)

• Baten: aan de bosweg: ca. 20 - 25 euro/ton
(chips met veel naald: 18 euro/ton)

Conclusie: nog niet of nauwelijks winstgevend

Kwaliteit biomassa
• Vermijden van vervuiling met grond en stenen
i.v.m. slijtage verbrandingsketel (+ messen
chipper)
• Aandeel blad en naalden laag houden
i.v.m. corrosie verbrandingsketel
– Winteroogst bij loofhout + lariks, laten liggen overig
naaldhout
– Hanteren hogere aftopdiameter (12 cm i.p.v. 8 cm)

• Voorkomen van vermenging van naald- en
loofhout

Potentieel
• Berekend op basis van opbrengsttabellen
• Potentieel uit dunningen en eindvelling

Potentieel

Hoeveelheden tak- en tophout in ton/ha die vrijkomen bij dunning van grove
den bij verschillende boniteiten (4, 6, 8, 10 en 12) en op verschillende
momenten tijdens de omloop

Potentieel

Hoeveelheden tak- en tophout in ton/ha die vrijkomen bij dunning van
Amerikaanse eik bij verschillende boniteiten (3, 5, 7 en 9) en op verschillende
momenten tijdens de omloop

Potentieel

Hoeveelheden tak- en tophout in ton/ha die vrijkomen bij eindvelling op 60, 80
of 100 jaar van grove den bij verschillende boniteiten (4, 6, 8. 10 en 12)

Potentieel

Hoeveelheden tak- en tophout in ton/ha die vrijkomen bij eindvelling 60, 80 of
100 jaar van douglas bij verschillende boniteiten (8, 10, 12, 14 en 16)

Economische randvoorwaarden
• Er moet ca 200 ton chips per dag worden
geproduceerd om de inzet van de machines en
arbeidskrachten rendabel te houden
– ≈ inhoud van 6 tot 7 vrachtwagencombinaties (met 2
containers per vrachtwagen)
– Ca. 1 dag werk

• Deze hoeveelheden worden pas behaald bij
eindkap > 5 ha (= kapvlakten/groepenkap met
gezamenlijke oppervlakte van 5 ha)
Grove den

Ecologische randvoorwaarden
• Oogst tak- en tophout heeft direct effect op
– de bodemvruchtbaarheid (verschraling, afname
bijgroei)
– de biodiversiteit (postitief en negatief)

• Indirecte effecten:
– Extra bodemverdichting en verstoring
– Beschadigen van fijne wortels en mycorrhiza
– Verdichten poriën
=> Afname productiviteit bos

Effecten op bodemvruchtbaarheid
• Afvoer extra nutriënten:
– 50 % - 90% meer nutriëntenafvoer dan bij alleen
stamoogst
– m.n. N, P, K, Ca en Mg
– Afvoer van P, K, Ca en Mg wordt maar deels
gecompenseerd door depositie en verwering

• Kan bovendien leiden tot:
– Verzuring
– Lager organisch stofgehalte

Effecten op biodiversiteit
• Ook dun dood hout is belangrijk voor biodiversiteit
• M.n. voor paddenstoelen, insecten en mossen/korstmossen
• Tak- en tophout van belang als schuil- /nestgelegenheid
voor diverse soorten vogels, zoogdieren en insecten (bijv.
nachtzwaluw)
• Verwijderen tak- en tophout kan bevorderlijk zijn voor:
– Soorten die minder dikke strooisellaag wensen (mycorrhiza)
– Soorten van schralere omstandigheden (heideachtigen)
– Tegengaan verruiging

Wat zeggen certificeerders?
• FSC standaard (2005): geen criteria
(standaard wordt momenteel herzien)

• PEFC standaard (2011): afvoer tak- en tophout
alleen toegestaan:
– In landschappelijke beplantingen
– Op mineraalrijke bodems
– Om ecologische of cultuurhistorische redenen

• NTA 8080: eisen voor behoud en verbetering
bodemkwaliteit

Wat zeggen certificeerders?

Conclusies & aanbevelingen
• Oogst tak- en tophout is vooralsnog alleen
rendabel te maken bij eindkap
–
–
–
–
–

Ca. 200 ton oogstbaar materiaal nodig
Kaalkap of grotere groepenkap van in totaal ca. 5 ha
Efficiente inzet machines en mankracht
In hele proces letten op kwaliteit biomassa
Bij oogst stamhout al rekening houden met tak- en
tophoutoogst

• Winst is momenteel vrij beperkt!

Conclusies & aanbevelingen (2)
• Op arme, verzuringsgevoelige en droge bodems de
oogst van tak- en tophout niet wenselijk
(i.v.m. verlies bodemvruchtbaarheid/verlies aan bijgroei)

• Altijd een bepaald aandeel (minimaal 30%) tak- en
tophout in de opstand achterlaten (zoveel mogelijk
blad en naald achterlaten)
• Schat vooraf risico’s in m.b.t. ecologie en
bodemvruchtbaarheid

Vragen?

