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Duurzaam rijshout voorde kwelderwerken

VOORWOORD
Dit rapport is het resultaat van een studie naar de mogelijkheden vaneen
goedkoperonderhoudvanderijshoutendammenindeWaddenzee,doorde
toepassingvanduurzamerehoutsoorten.Voorheteffectieveonderhoudvan
aldezedammenzijnopdit momentonvoldoendefinanciënbeschikbaar.De
studie is uitgevoerd in de periode maart 1993 tot en met januari 1994 in
opdrachtvanRijkswaterstaat.
Aan het onderzoek is meegewerkt door eengroot aantal medewerkersvan
Rijkswaterstaat(speciaaldeDirectieGroningenendeDienstkringDelfzijl)en
vanverschillendebosbeherendeorganisaties.Hetaantalbetrokkenpersonen
istegrootomiederpersoonlijktenoemen.Hierbijdankenwijiedervoorzijn
enthousiaste medewerking. Naast de medewerkers van deze organisaties
willenwijdhr.J.M.vanderStoelencollegaK.S.Dijkemabedankenvoorhun
inbrengindestudie.
Hetrapportbeveelt eenaantalvoordezetoepassingduurzame houtsoorten
aan,waarmeehetmogelijklijktomdelevensduurvanhetrijshouttevergroten.
Hopelijk zullen deze houtsoorten na een praktijkproef een daadwerkelijke
bijdrage leverenaaneengoedkoper beheerendaarmeede instandhouding
vandekwelderwerken.
HarrieHekhuis
SvendeVries
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SAMENVATTING
LangsdeFrieseenGroningse Waddenzeekust ligteenuitgestrektgebiedvan
voormaligelandaanwinningswerken,tegenwoordigkwelderwerkengenoemd.
Rijkswaterstaat voert hier in een strook buitendijksgebied sinds 1935 de
landaanwinningswerken uit. De activiteiten bestaan thans uit het aanleggen
enonderhoudenvan een netwerk vanrijshoutendammenen het verwijderen
vanslib uit greppels enwatergangenomde afwatering tebevorderen.
Het huidige beleidvan Rijkswaterstaat, gericht opde instandhouding van
dekwelderwerken,berust opdevolgende belangen enverplichtingen:
- belangvoorde natuurwaarden;
- belangvoordedijkbescherming;
- verplichtingen gelegen indedelimitatie-contracten.
Delimitatie-contracten zijn regelingen tussen het Rijk en de oevereigenaren
over het recht van landaanwas.
De term "landaanwinningswerken" is gezien de huidige doelstelling en het
gevoerde beheer geen juiste benaming meer. Er wordt geen land meer
aangewonnen:de bestaande kwelders worden beschermd tegen afslag.De
rijshoutendammen vormen een (milieuvriendelijke) oeververdediging vande
kwelders.
HetbeheervandezekwelderslangsdeFrieseenGroningsekustbetekent
hetonderhoudenvan224kmrijshoutendammen (eendubbelepalenrijgevuld
met rijshout) en het scheppen van slib uit greppels en sloten. Het jaarlijkse
onderhoud vande langs-endwarsdammen iszeer arbeidsintensief endaardoorkostbaar.Hethiervoorbeschikbarebudgetisopditmomentnietvoldoende om alle 224 kmoptimaalte onderhouden. Erwordt gezocht naar alternatieve damconstructiesof vulmaterialen die minder onderhoud nodig hebben.
Uiteenrecentestudienaaralternatieveconstructiesenvulmaterialenblijktdat
debestaandeconstructies (dubbelepalenrijmetvulling) quaonderhoudskostengunstigeruitvallendandeonderzochtealternatieven.Uitdezestudiewordt
echter nietduidelijkwelkevulmaterialen hetmeest geschikt zijn,medeomdat
er maar een beperkt aantal vulmaterialen zijn vergeleken. Vulling met hout
lijkt,iniedergevalvanuitnatuur- enmilieuoogpunt (invergelijking met bijvoorbeeld kunststof ensteen),eenaantrekkelijk alternatief.
Bovenstaandestudieheeftvoorhetgebruikvanhoutalsvulmateriaalmaar
een beperkt aantal alternatieven behandeld. Door het vergroten van de
duurzaamheidvanhetgebruiktevulmateriaal,bijvoorbeelddoordetoepassing
van meer duurzame houtsoorten dan de nu toegepaste essen-, eiken- en
berkentakken,kanmogelijk deonderhoudsfrequentie of de benodigdebijvulling per onderhoudsbeurt afnemen. Vooral een daling van de onderhoudsfrequentie zou bij dit zeer arbeidsintensieve onderhoud een duidelijke
kostenreductie totgevolghebben.
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Foto 1. Zijaanzicht vaneenrijshoutendammet voornamelijkessenbossen

Indeze studieworden,voordat overgegaanwordt optijdrovende en kostbare
praktijkproeven,devoor-ennadelenvandeverschillendehoutsoortengeanalyseerd. Daarbijwordendevolgende onderzoeksvragen behandeld:
- vanwelke houtsoorten is het spinthout (geziendetoepassing van takken)
duurzaamvoortoepassing binnende rijshoutendammen?
- wat is de kostprijs per bos van deze duurzamere soorten bij een teelt
geschikt voor structurele leveringvande bossen?
- wat isde betekenis vandetoepassing vanduurzame houtsoorten voorde
jaarlijkse onderhoudskostenvande rijshoutendammen?
- hoe moet de structurele levering (welke producenten/aanbieders,
leveringsvoorwaarden) vandeze bossenworden geregeld?
Voor het vergaan van het rijshout in de dammen zijn in hoofdzaak twee
processenverantwoordelijk:
- doorschimmelaantasting wordt het houtweek enbros;
- door druk van het water en betreding (vooral bij het neerzetten van het
rijshout) brekenvervolgens detakken enspoelendeze uit.
Voordezetoepassingzijndaarom houtsoortenduurzaamdieweinigtot geen
lasthebbenvanschimmelaantastingendiesterkzijn(dooreenhogedichtheid
van het hout). Behalve de houtsoort bepaalt ook de diameter van de tak de
sterkte van het hout. In de al bestaande dammen kan dit laatste duidelijk
wordengeconstateerd. Eendeelvandehoutsoortendie indehuidige situatie
worden toegepast als rijshout, voornamelijk de soorten es en berk zijn qua
schimmelwerend vermogen en houtsterkte weinig duurzaam. De huidige
bossen, vooral de boshoutbossen, bevatten over het algemeen een groot
aandeeltakkenkleinerdan2cmdiameter enzijndaarmeeweinigduurzaam.
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Dezebossenvoldoen ook niet aande in het bestek gestelde eisenaande
minimumdiameter. Er zijn daarmee duidelijke aanwijzingen dat door het
gebruikvanduurzamerehoutsoortenen/ofdooreenbeteresamenstellingvan
debossen(meertakkentussende3ende6cm)erminderonderhoudinde
vormvanbijvullenenneerzettennoodzakelijkis.
Tammekastanje(Castaneasativa) lijktopgrondvandehouteigenschappen,
op basis van het huidige en historische gebruik onder vergelijkbare omstandigheden endoordeteelttechnische eigenschappen vande soort (een
snelle groei in hakhoutcultuur met rechte scheuten) de meest geschikte
houtsoort. De Robinia (Robinia pseudoacacia) is qua houttechnische en
teelttechnische eigenschappenookeenzeergeschiktesoort.Zolangechter
geenoplossingisgevondenvoordestekels,isdezesoortvoortoepassingals
rijshout (zolanghet handwerk is) niet bruikbaar. OokdeZomereik(Quercus
robur)endeAmerikaanseeik(Quercusrubra)zijnrelatietduurzamehoutsoorten,zijhetinmindere matedanRobiniaenTammekastanje.Beidezijnook
goedtetelen inhakhoutcultuur. Daarbij heeft deAmerikaanse eikdoorzijn
langerechtescheutendevoorkeurbijhetvullenvandedammen.Naaldhout
heeft doordat het harsen bevat een schimmelwerende factor. Naaldbomen
hebbenechteralsnadeeldatzenietalshakhoutgeteeldkunnenworden. Het
overgrote deel van de naaldbomen moet als weinig duurzaam voor deze
toepassing wordt beoordeeld. Douglas (Pseudotsuga menziesii), die qua
duurzaamheid als tussensoort wordt beoordeeld, komt ook teelttechnisch
gezien als mogelijk geschikte boomsoort naar voren.Takhout van oudere
fijnsparren (en eventueel douglas en lariks), dat een hoge dichtheid en
daarmee mogelijkeengoededuurzaamheidbezit,ismogelijkookeengoed
alternatief.
De teelt van recht, weinig vertakt rijshout is alleen mogelijk in dichte
beplantingen.Ditkangebeureninhakhoutcultuurenindichtebeplantingenof
bezaaiingen.Deteeltvanrijshoutdoor hetplantenvanbomenleidttotdure
bossen.Hakhoutcultuurisdoorzijnsnellegroeiendoordehogedichtheidaan
scheutendeidealeteeltmethodevoor rijshout. Ookhistorisch ishakhoutde
leverancier van rijshout. Rijshoutproduktie uit natuurlijke bezaaiingen van
douglasiseventueelook eenmogelijkheid. Eenverdere mogelijkheid ishet
gebruikvantakkenvanvolwassennaaldbomenvoorrijshout.Dezetakkenzijn
daneenbijprodukt vandeteeltvanhout.
Dekostprijsvanderijshoutbossen(aandebosweg)uithakhoutcultuurwordt
voornamelijkbepaalddoordegehanteerde rentevoet,degederfdeopbrengsten van het grondgebruik (de "opportunity costs") en de hoogte van het
gehanteerdeuurloon.Dekostprijsfrancowerf Lauwersoogvarieertbijrentevoetenvan0,4en6,gederfdeopbrengstenvan0tot1000guldenperhaper
jaarenhetCAO-bosbouwloontussende6guldenende 12guldenperbos.
Wanneerdegederfdeopbrengsten1000guldenperhaperjaarofmeer(veelal
hetgevalbijgrondenwaaragrarischgebruik hetalternatief is)zijn,bedraagt
dekostprijsvandebossenopdewerf alsnelhetdrievoudige vandeopdit
momentvoordeessen-,boshout-eneikenbossenbetaaldeprijs.Pasbij een
sterke verlaging van de onderhoudsfrequentie van de rijshoutendammen,
bijvoorbeeld van 1maal per 2jaar naar 1maal per 4jaar bijvullen, isdit
bedrijfseconomischinteressant.Bijgederfdeopbrengstenvan500guldenper
haperjaarof lageriseenkostprijsvan6tot9guldenperbosrealiseerbaar.
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Dekostprijsperbosvarieertmaarbeperkttussendeverschillendehoutsoorten.
Heteffect vandetoepassingvanduurzamere houtsoorten en/of eenbetere
samenstellingvandebossenopdeonderhoudskostenvoorderijshoutendammenisgeanalyseerdmetbehulpvantweescenario's.Scenario1:hetinplaats
vanelketweejaar1,2bosperstrekkendemeterbijvullen0,8bospermeter
bijvullen. Scenario 2is het verlagen vandeonderhoudsfrequentie vanéén
maalpertweejaarnaaréénmaalperdriejaar.Ookvoorhetneerzettenwordt
danuitgegaan vanslechts één maalperdriejaar. Scenario 1geeft bijeen
kostprijs van 6 gulden per bos een reductie van ongeveer 10% op de
onderhoudskosten.Voorhettotale budget komtdit neeropeenbezuiniging
vanruimtweetonopjaarbasis.Bijeenkostprijsvan9guldenvoorde bossen
zijndeonderhoudskostenvrijwelgelijkaandieindehuidigesituatie.Bijeen
vermindering van de bijvul- en neerzetfrequentie naar 1 maal per 3 jaar
(scenario2)lijktbijeenbosprijsvan6guldeneenbesparingvan19%(jaarlijks
0,43 miljoen) realiseerbaar. Methet huidige budget kandanweervrijwelde
totalehoeveelheidrijshoutendammenwordenonderhouden.Bijeenbosprijs
van 9 gulden resulteert een besparing van 10% (0,23 miljoen). Wanneer
eventueel eenvierjarige bijvulcyclus (met ook slechts éénmaal neerzetten)
mogelijkwordt,lijkt bijeenbosprijsvan6guldeneenbesparingvan39% en
bij9guldenperboseenbesparingvan32%mogelijk.
Uitde bedrijfseconomische analyse vandeteelt vandeverschillende houtsoortenblijktdatdehuidigebosprijsbijCAO-bosbouwlonenalonvoldoende
is voor alleen het oogsten en vervaardigen van de bossen. Het gericht in
hakhoutcultuurtelenvanrijshoutalleenombedrijfseconomischeredenisvoor
veelorganisaties bijdehuidige bosprijs niet interessant. Uitdegesprekken
met potentiële leveranciers vande bossenblijkt dat voor eengerichteteelt
naasteengoedeprijsook meerjarenafspraken, bijvoorbeeld indevormvan
meerjarencontracten,wordengewenst.Voordegerichteproduktievan Amerikaanse eik,inlandseeik,es,douglasuitnatuurlijkeverjongingenfijnspartakken lijken in Nederland goede mogelijkheden. Een inventarisatie van de
potentiële leveranciers (marktverkenning) isdaarvoor nodig.Tijdenshet onderzoekisaloverleggeweestmetverschillendepotentiëleaanbieders.
VoorTamme Kastanje en Robinia is,omdat eenteelt op landbouwgronden
minder interessant lijktvoor rijshout, importuit het buitenlandwaarschijnlijk
vooralde aangewezen weg. Eenandere mogelijkheid voor de wat langere
termijn is deteelt op "braakliggende" gronden met geenduidelijk rendabel
grondgebruik,bijvoorbeeldbedrijfsterreinen.InZuidoostEngelandeninFrankrijkzijntienduizendenhectarentamme-kastanjehakhoutaanwezig.Voorde
RobiniazijninFrankrijk,Hongarijee.d.groteoppervlaktenaanwezig.Daarbij
zijntweemogelijkhedenvoorrijshoutofeenspecialeteeltervooralshetmaken
vanrijshoutvantop-enzijtakkenbijdeteeltvandikkerepalen.InNederland
enindeze landenzelf zijn meerdere handelaren,die inprincipe bereidzijn
dezebossenteleveren.Aanwelkeprijzendaarbijgedachtmoetwordenisop
ditmoment nietduidelijk.
Indezestudiezijneenaantalhoutsoortenalswaarschijnlijkduurzaamgeselecteerdopgrondvanhunhouteigenschappenenopbasisvanhethuidigeen
historischegebruikondervergelijkbareomstandigheden.Omtebepalenhoe
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duurzaamzezijnenomtebepalenwat heteffect daarvanopde noodzakelijk
onderhoudsfrequentie vandedammenis,wordtaanbevoleneenpraktijkproef
uittevoeren.
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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
Langsde FrieseenGroningseWaddenzeekust ligteenuitgestrektgebiedvan
voormaligelandaanwinningswerken,tegenwoordigkwelderwerkengenoemd.
Rijkswaterstaat voert hier in een strook buitendijksgebied sinds 1935 de
landaanwinningswerken uit. Met behulpvaneensysteemvan langsdammen
(loodrecht opde kust) endwarsdammen (evenwijdig aande kust) werd land
gewonnen via sedimentatie van slib binnen de door de dammen gevormde
vierkanten. Binnen de opslibbingsgebieden spelen de aanwezige greppels
een belangrijke rol voor het afvoeren van het water. De activiteiten bestaan
thans uit het aanleggen en onderhouden van een netwerk van rijshoutendammen en het verwijderen van slib uit greppels en watergangen om de
afwateringtebevorderen.
Delandaanwinning hadtot dejaren zestig het volgende tot doel (Rijkswaterstaat, 1989):
a.landaanwinning en behoud van het voorland ten behoeve van de dijkbescherming(plaatselijk vondtoen afslag plaats vande kwelders);
b.bestrijdingvanwerkeloosheid.
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben de landaanwinningswerken echter
ineenanderlichtgeplaatst.Zois,uiteconomische motieven,hetoorspronkelijke doel van de landaanwinningswerken in de jaren zestig verlaten. De
bestrijding van dewerkeloosheid was toenook minder belangrijk geworden.
Sindsdien ishet beleidgericht op het handhaven vande bestaande situatie.

'5
•*JBmr

•• .«II'
Foto2. Langs- en dwarsdammen; duidelijk is de dempende werking vande dammen op de golfslag te
zien. Eenzelfde demping treedtookopindestromingbij getijdewisselingen
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HethuidigebeleidvanRijkswaterstaat,gerichtopdeinstandhoudingvande
kwelderwerken,berustopdevolgendebelangenen verplichtingen:
- belangvoordenatuurwaarden;
- belangvoorde dijkbescherming;
- verplichtingengelegenindedelimitatie-contracten.
Hetbelangvanhetinstandhoudenvandehierbesprokenvastelandkwelders
voor het natuurgebieddeWaddenzee isindeNotaWaddenzee (P.K.B.)en
de bijbehorende beheersplannen aangegeven. In het beheersplan Natuur
staatonderandere:"Deaanwezigheidvandelandaanwinningswerkeniseen
compensatievoordereedsingepolderdekwelders;ondankshunkunstmatige
opbouw herbergen ze de meeste flora- enfauna-elementen die ook inde
natuurlijkekustkweldersthuishoren".
In hetbeheersplanKustbeschermingstaathetvolgendeoverdekwelderwerken:"VoordekustbescherminginhetWaddengebiedhebbenwetemaken
meteendrievoudigeverdedigingsgordel:deeersteliniewordtgevormddoor
de - duinkust van de - Waddeneilanden, de twee linie door de ondiepe
Waddenzeemetkweldersenlandaanwinningswerken,dederdeliniedoorde
dijken vande vastelandskust." Dekwelderwerken zijn vanbelang voorhet
instandhoudenvanhetvoorlandvandezeedijken.Hetvoorlandbeperktde
golfhoogtevoorendestromingonderlangsdezeedijk,waardooreendijkconstructie meteenbeperktebekleding(grasmat) kanworden aangelegd.Voor
eenzeedijk (dicht) langsdelagerewadbodemiseenharde(asfalt)taludbekledinggewenst. Bovendien heeft eenhoogvoorland eengunstig effectop
hetonderhoudaandedijk.
Vanoudsherhebbendeoevereigenarenzeedijkenaangelegd,enerzijds
ombeschermdtezijntegendezee,anderzijdsterindijkingvandekwelders,
waaropzijhetrechtvanaanwashadden.Indejarendertigwenstedeoverheid
ookeenvingerindepap,waarhetdeaanwas-rechtenbetrof.Voorhetrijkkon
starten met de landaanwinning moest een regeling worden getroffen met
oevereigenarenoverhetrechtvanaanwas,datheeftgeleidtotdelimitatiecontracten. Eén van de belangrijkste verplichtingen hierin is de volgende:"De
staatzalnaareigeninzichtinde300mbredestrookzeewaartsvande(oude)
kweldergrens landaanwinning uitvoeren, totdat deze strook beweidbaar is
geworden".DeVerenigingvanOevereigenarenen-gebruikershechtzeeraan
het instandhouden van deze contracten en bewaakt zorgvuldig de rechten
voortvloeienduitdecontracten,vooralwaarhetgaatomdeverplichteinspanningvanhetrijkomlandaanwinninguittevoerentoteen300m bredestrook
diebeweidbaarisendaarwaarmogelijk(tegeneenzekerevergoeding)land
aandeoevereigenarenkanwordenovergedragen.Hetoverdragenvan(een
deel)vandekweldersaandeoevereigenarenistot nu toenietgelukt.
Determ"landaanwinningswerken"isgeziendehuidigedoelstellingenhet
gevoerde beheer geen juiste benaming meer. Er wordt geen land meer
aangewonnen,debestaande kwelderswordenbeschermdtegenafslag.De
rijshoutendammenvormeneen(milieu-vriendelijke)oeververdedigingvande
kwelders(Rijkswaterstaat,1989).
Hetbeheervandezekwelders langsde FrieseenGroningse kust betekent
hetonderhoudenvan224kmrijshoutendammen(eendubbelepalenrijgevuld
metrijshout)enhetgravenvanenigehonderdduizendenm3'sslibuitgreppels
en sloten. De laatste jaren is het uit te voerengrondwerk verminderd.Het
jaarlijkseonderhoudvandelangs-endwarsdammeniszeerarbeidsintensief
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endaardoor kostbaar. Het hiervoor beschikbare budget isopdit moment niet
voldoende om alle 224 km optimaal te onderhouden. Erwordt gezocht naar
alternatieve damconstructies of vulmaterialen die minder onderhoud nodig
hebben. Recent isereenstudie naaralternatieve constructies envulmaterialen verricht (Hettema en Boeters, 1992). Uit deze studie blijkt dat de onderhoudskosten van de bestaande constructies (dubbele palenrij met vulling)
gunstiger uitvallendandievandeonderzochte alternatieven. Uitdeze studie
wordt echter nietduidelijkwelkevulmaterialen hetmeest geschikt zijn, mede
omdat er maar eenbeperkt aantalvulmaterialen zijnvergeleken. Vulling met
hout lijkt, in ieder geval vanuit natuur- en milieuoogpunt (in vergelijking met
bijvoorbeeld kunststof ensteen),eenaantrekkelijk alternatief.
Bovenstaandestudieheeftmaareenbeperktaantalalternatievenvoorhet
gebruik van hout als vulmateriaal behandeld. Door het vergroten van de
duurzaamheidvanhetgebruiktevulmateriaal,bijvoorbeelddoordetoepassing
van meer duurzamere houtsoorten dan de nutoegepaste essen-, eiken- en
berkentakken,kanmogelijk deonderhoudsfrequentie ofde benodigdebijvulling per onderhoudsbeurt afnemen. Vooral een daling van de onderhoudsfrequentie zou bijdit zeer arbeidsintensieve onderhoud een duidelijke
kostenreductie totgevolghebben.

1.2 Probleem-en doelstelling
Naar aanleiding van het rapport van Hettema en Boeters (1992) zijn aanbevelingen gedaan om onder andere met Robinia en Fijnspar (bij de kwelderwerken vaak ten onrechte den genoemd) proeven te nemen. Naast Robinia
en Fijnspar lijken echter nog andere soorten, bijvoorbeeld Tamme kastanje,
geschikt. Het is op dit moment niet duidelijk of deze houtsoorten inderdaad
duurzaam zijn voor toepassing binnen de rijshoutendammen en of er geen
(betere) alternatieve soortenzijn.
Voordehuidigebossenzijneraanwijzingendatdeleveringnietstructureel
is. Voor de eventuele duurzamere houtsoorten moet ook duidelijk wordenof
dezesoortenstructureelleverbaarzijnenwatdebedrijfseconomische consequenties voor hetonderhoud vanrijshoutendammen zijn.
Indeze studieworden,voordat overgegaanwordt optijdrovende en kostbare
praktijkproeven,devoor-ennadelenvandeverschillendehoutsoortengeanalyseerd. Daarbijwordt ingegaanopdevolgende onderzoeksvragen:
- vanwelke houtsoorten ishet spinthout (geziendetoepassing vantakken)
duurzaamvoortoepassing binnende rijshoutendammen?
- wat is de kostprijs per bos van deze duurzamere soorten bij een teelt
geschikt voor structurele leveringvande bossen?
- wat isdebetekenis vandetoepassingvanduurzame houtsoorten voorde
jaarlijkseonderhoudskostenvande rijshoutendammen?
- hoe moet de structurele levering (welke producenten/aanbieders,
leveringsvoorwaarden) vandeze bossenworden geregeld?
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1.3Beperkingenvandestudie
Indezestudiewordengeennieuweempirischegegevensverzameld.Erwordt
gebruikgemaaktvanindeliteratuuraangegevenenbijdiverse(Nederlandse
enbuitenlandse) experts bekende informatie. Voorde bedrijfseconomische
analysevanhetonderhoudvanderijshoutendammenwordtuitgegaanvande
bijRijkswaterstaat beschikbarecalculatiemodellen.Erwordtookgeenuitgebreidveldonderzoek naarhuidigerijshoutdammengedaan.
Indeze studie kunnengeen harde uitspraken worden gedaan overde
levensduurendebenodigdeonderhoudsfrequentie bijdeverschillendehoutsoorten,geziendebeperkte informatieoverdeconditiesbinnendedammen
engeziendebeperkteinformatieoverdehouteigenschappen vanspinthout
vandediversehoutsoorten.
De studie richt zich alleen op het onderhoud van de bestaande rijshoutendammen,nietopdeaanlegvannieuwedammenennietophetbijhet
beheervandekwelderwerkengepleegdegrondwerk.Ookrichtdestudiezich
nietopdewerkingvaneenmethoutgevuldedamtenopzichtevanmetandere
materialengevuldedammen.
1.4Leeswijzer
In hoofdstuk 1 worden de aanleiding (incl. het kader), de probleem- en
doelstelling endebeperkingen van hetonderzoek uitgewerkt. Demethode
vanonderzoek wordt besproken inhoofdstuk 2.Dehuidige situatie vanhet
onderhoudvande rijshoutendammen quasamenstellingvande bossenen
quamaatregelenenkostenishetonderwerpvanhoofdstuk3.Inhoofdstuk4
wordtbesprokenwelkehoutsoortengeschiktlijkenvoorduurzametoepassing
alsvulmateriaalindedammen.Inhoofdstuk5wordtberekendwatdekostprijs
per bos van deze duurzame soorten is en wat de bedrijfseconomische
consequentiesvandetoepassingvandezesoortenvoorhetonderhoudvan
de dammen zijn. In hoofdstuk 6 worden de conclusies van deze studie
weergegeven.Tenslottevolgeninhoofdstuk7aanbevelingengegeven.
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2. METHODE VAN ONDERZOEK
2.1 Inleiding
Dezestudiedoorliep eenaantalfasen. Inde eerstefase isonderzocht welke
houtsoortengeschikt zijnvoor meerduurzaam rijshout. Over de houtkwaliteit
en de duurzaamheid van het kernhout van de verschillende houtsoorten is
veel bekend,over de eigenschappen van spinthout echter veel minder. Pas
toenduidelijk werddat ervoldoende informatie beschikbaar was omuitspraken te doen over waarschijnlijk duurzame soorten is overgegaan tot de
uitvoering vandevolgende fasen,namelijk :
- Fase 2: de bedrijfseconomische analyse van de teelt van de duurzame
soorten;
-Fase3: de bedrijfseconomische analyse van het onderhoud van dedammenbijtoepassingvanduurzame soorten;
- Fase 4: deanalysevandeleveringsmogelijkhedenvandeduurzame soorten.
2.2 Bepalenduurzame houtsoorten
Opbasis van nationaal en internationaal bekende gegevens isvaneenserie
houtsoortendegeschiktheid beoordeeldvoordetoepassing als rijshout inde
kwelderdammen. Degegevensbronnen voor dezebeoordelingzijn literatuur,
niet-gepubliceerde gegevens van diverse experts en "best professional judgement"vandezelfdeexperts.Intotaalisinformatieverkregenvan18experts
uit 11 landen, van Zweden tot Spanje en van de Verenigde Staten tot
Tsjechoslowakije. Deze gegevens betreffen de houttechnisch en chemische
eigenschappen vanhet(spint)hout vandediverse houtsoorten en hethistorische en huidige gebruik van deze houtsoorten. Daarnaast is informatie
verzameld over de teelttechnische eigenschappen van diverse houtsoorten,
bijvoorbeeld of de soort welof niet inhakhoutcultuur istetelen.
Erisgeenveldonderzoekverricht.Welissteekproefsgewijs desituatieter
plaatse (dekwelders bij Noordpolderzijl endewerf bij Lauwersoog) geanalyseerd.
Voor de uiteindelijke beoordeling van de diverse houtsoorten is een beslissingsboomgebruikt metdriecriteria;
- deteeltmogelijkhedenonder Nederlandse omstandigheden;
- deverwerkbaarheid als rijshout (bijvoorbeeld de rechtheid);
- deduurzaamheid.
In§ 4.1 zijn deze criteria verder uitgewerkt, entoegepast bij de beoordeling
vandediverse houtsoorten.
In een recent onderzoek vergelijkt TNO (Laming, 1992) de mechanische
sterkte van essenhout uit de dammen met die van andere op dit moment
toegepaste soorten. In deze studie krijgen andere eventuele duurzamere
houtsoorten geen aandacht. Ook indeze TNO-studie wordt deveronderstelling geuit dat de hoeveelheid dunnere takken/twijgen de duurzaamheid van
debossenvooreenbelangrijkdeelbepaalt. Erwordtdaaromaanbevolen een
minimumdiameter voor detakkente hanteren.

IBN-rapport 056

2.3Bedrijfseconomischeanalyseteeltrijshout
Voordealswaarschijnlijk duurzaamgeselecteerde houtsoorten is infase2
vandestudiebepaaldwatdenormatieve kostprijsbijeengerichtecontinue
teelt van het desbetreffende rijshout is. Daartoe is eerst bepaald welke
methodehetmeestgeschiktisvoordeteeltvandeverschillendehoutsoorten.
Vervolgensisdeteeltvandeverschillendesoortenverderuitgewerktnaarde
noodzakelijkemaatregelenenzijndebenodigdegroei-enopbrengstgegevens
uitliteratuuronderzoekengesprekkenmetexpertsverzameld.Alslaatstezijn
devoordekostprijsberekeningbenodigdetechnische enarbeids-enmachinenormenvooralopbasisvannormenboeken(vooralStaatsbosbeheer,1993)
bepaald. Daarbij isuitgegaanvanuurlonenvolgensde CAO-bosbouw.Met
behulp van deze gegevens is een calculatiemodel voor de teelt van de
verschillendehoutsoortenopgesteld.
2.4Bedrijfseconomischeanalyseonderhoudrijshoutendammen
OpbasisvandegegevenseneencalculatiemodelvanRijkswaterstaatvoor
hetonderhoudvanderijshoutendammen,aangevuldmetmondelingemededelingenvanF.Stumpe(RWS),zijnverschillendescenario'svoorhetonderhoud van de rijshoutendammen doorgerekend. Daarbij is vanwege de
vergelijkbaarheid zoveel mogelijk aangesloten bijde bestaande berekeningen.Devariabelenbijdezescenario'szijndeprijsperrijshoutbos,hetaantal
bossendatpermeterbijgevuldwordtendebenodigdefrequentievanbijvullen
enneerzetten.Inbijlage1 isdeopzetvandeberekeningvandeonderhoudskostenweergegeven.
2.5Analyseleveringsmogelijkhedenrijshoutbossen
Inde laatstefasevanhetonderzoek zijndeleveringsmogelijkheden vande
alswaarschijnlijkduurzaambeoordeeldehoutsoortenbepaald.Ineenverkenningondermogelijkeproducenten isbepaald: welkeproducentenzijntegen
welke leveringsvoorwaarden geïnteresseerd inlevering van rijshoutbossen
vandegeselecteerdehoutsoorten? Daarbijisgekekennaardekorte termijn,
onderanderevoordepraktijkproef,ennaardelangetermijninverbandmet
decontinuïteit.

Duurzaam rijshout voor de kwelderwerken
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3.HETHUIDIGEONDERHOUDVANDERIJSHOUTENDAMMEN
3.1Derijshoutbossen
Uit het bestek en de voorwaarden voor het onderhouden en gedeeltelijk
verhogenvanderijzendammenvoor hetjaar 1993(Rijkswaterstaat directie
GroningendienstkringDelfzijl,Nr.GR-3014)volgendevolgendeeisenvoorde
rijshoutbossen: Voor het beheer van de rijzendammen wordt gewerkt met
bossenvanminimaal3,0 mlang. Derijshoutbossen moetengebondenzijn
metdriebandenoprespectievelijk 0,35,1,3en2,3 m vanuitdeondereinden
vandebos.Deomtrekvandebossenonmiddellijk bovendeondersteband
moet bij de bossen van boshout (gemengde bossen van eik, berk, es,
hazelaar, esdoorne.d.) enessenbossentenminste0,45 mzijnenbij eikenbossen 0,40 m. Op 2,0 m moet de diameter (goed samengeknepen) nog
minimaal0,35mbedragen.
Volgens het bestek moetende bossen bestaan uit takken met aanhet
ondereinde vandetakeenminimaleomtrekvan0,12 m(4cmdiameter)en
een maximale omtrek van 0,25 m(8cmdiameter). Uit gesprekken metde
uitvoerders van het onderhoud is gebleken dat deze diametergrenzenom
ergonomische redenen(bijdikkeretakkenwordendebossenzwaarder)aan
dehogekantwerdengevonden.Inderestvandestudiezijndaaromlagere
diametergrenzenaangehouden,namelijk2tot6cmdiameter.Voordesamenhang binnen de bossen is het van belang dat de bossen een gemengde
samenstellingquadiameterhebben.Ditbetekentonderanderedatmaareen
beperktdeelvandetakken4tot6cmdikmoetzijn.
Opbasis van eenbeperkte steekproef op dewerf te Lauwersoog eninde
kwelden/verkenisgeconstateerddatdegroottevandebossenovereenkomt
metdeinhet bestek aangegevenvoorwaarden. Eenbelangrijk deelvande
takkenindebossenvoldoetechternietaandeminimalediameter.Vooralde
huidigeboshoutbossenbevattenoverhetalgemeeneengrootaandeeltakken
dunnerdan2 cm.
Veelvan de boshoutbossen komt uit zuiveringen vanjonge bossenen
beplantingen. Het beheer van deze bossen en beplantingen wordt steeds
extensiever.Hetisdaaromtwijfelachtigofhetaanbodvandezeboshoutbossenstructureelis.

Duurzaam rijshout voorde kwelden/verken
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Foto4.

Dekwaliteit vandeaangevoerdebossenwisselt:eenvoorbeeldvaneenbosvanminderekwaliteit

3.2Hetonderhoudvandedammen
Eenboottransporteert derijshoutbossenvanaf dewerfte Lauwersoognaar
dewadden. Daar wordenze met pontons over hetwadgetrokken naarde
dammen. Direct vanaf depontonsvindt deverwerking vandebosseninde
dammenplaats.Bijhethuidigeonderhoudvanderijshoutendammenwordtin
hetenejaareendamneergezet(daarbijwordendetakkenaangeduwdende
draad aangespannen) en in het andere jaar wordt de dam aangevuld met
bossen. Jaarlijks wordt er dus 50% van de dammen neergezet en 50%
bijgevuld.Bijhetvullenwordengemiddeld1,2bossenpermetergebruikt:voor
100m damzijndus120bossennodig.Intotaalwordendaarbijjaarlijksruim
100.000bossenvoor hetbijvullengebruikt. Bijhetbijvullenvandedammen
wordtdedraadverwijderd.Deelswordtdeoudedraadweergebruiktendeels
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wordtnieuwdraadaangebracht.
Intabel1 zijndegemiddeldekostenvoorhetonderhoudvanderijshoutendammenaangegeven.
Tabel1.Gemiddelde onderhoudskosten per 100m voorde rijshoutendammen bij een onderhoudscyclus
vantweejaar voorboshout,essen-eneikenbossen (prijzen 1993afgerond op tientallen guldens)
KOSTEN

KOSTENPOSTEN
1.

BIJVULLEN

1a.

Bossen (materiaal)

420

1b.

Aanbrengen bossen

650

1c.

Aanbrengen draad

370

2.

NEERZETTEN DRAAD

150

3.

PALEN

380

4.

OVERIG

540

TOTAAL OVER 2 JAAR

2510

TOTAAL GEM. PER JAAR

1260

Dekostenvoorpalenzijndekostenvoor hettransporteren enplaatsenvan
depalenendemateriaalkostenvoordepalenzeit.Deoverigekostenzijn de
overheadkosteneneentoeslagvoorhetwerkenophet wad.

j

Foto5. Debijderijshoutendammen gebruikte palen
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4. DUURZAME HOUTSOORTEN
4.1Inleiding
Voorhet"vergaan"vanrijshoutzijninhoofdzaaktweeprocessenverantwoordelijk(zieookCreemers,1985):
a)doordeschimmelaantastingwordthethoutweekenbros; '
Deverantwoordelijkeschimmelsgedijenalbovende0°C(optimum20-30°C)
envindenjuistindetoepassingvankwelderdammengoedeomstandigheden
(voldoendevochtenzuurstof inhethoutmetderegelmatigegetijdewisselingen).Daarnaastontbrekeninhetspinthoutveelaldestoffendiegiftigzijnvoor
deafbraakschimmels;dezestoffenkomenvaakpasinhetkernhout.
b)onder druk vanwater (getijdewerking/stroming) enbetreding (o.a.bij het
aandrukkenvandebossen)brekendescheutenenspoelendeelsuit.
Hiermeekomenooktweeaangrijpingspuntennaarvorenomdeduurzaamheid
(levensduur) vanhetrijshouttevergroten,namelijk:
- voorkomenofverminderenvandeschimmelaantasting;
- vergrotenvandesterktevanhethout.
Kwantitatieve gegevens hierover opbasis van gericht onderzoek naarde
eigenschappenvanhetspinthoutvandiversehoutsoorten,zijnbeperktaanwezig.Vankernhoutzijndezegegevensoverhetalgemeenwelgoedbekend
(Zobel enVan Buijtenen, 1989).Wel hebben diverse experts opditterrein
ervaringhiermee,doordatbijexperimentenmetdeduurzaamheidvankernhoutsomsookspinthoutwerdmeegenomen.Eenverderebronishethuidige
enhistorische gebruikondervergelijkbare omstandigheden; meerspecifiek
wanneerooksprakeisvanhetgebruikvanspinthoutonderafwisselendnatte
en droge omstandigheden, bijvoorbeeld bijzoetwaterwerken, staken in de
wijnbouw enweidepalen. Het contactoppervlak tussen grondenlucht is bij
palenookzeergeschiktvoorschimmels.
Voordebeoordelingvandeduurzaamheidisgezienhetvoorgaandegebruik
gemaaktvanvierbronnen:
- empirischegegevensoverdechemischeeigenschappenvanspinthoutof
houtuithakhouttoepassingen;
- hethuidigeenhistorischegebruikondervergelijkbareomstandigheden;
- empirische gegevens over de eigenschappen vanhetkernhout;met als
uitgangspunt dat alshetkernhout nietduurzaamisvoordezetoepassing
hetspinthouthetooknietzalzijn;
Andersom (duurzaam kernhout betekent duurzaam spinthout) gaatde
redenering niet op omdat deduurzaamheid van hetkernhout veelal pas
ontstaatbijdevormingvanhetkernhout.
- "best-professional judgement" van hout-experts nationaal en internationaal1.Zoisinformatieverkregenvan 18expertsuit11verschillende
landenbinnenenbuitenEuropa.
Voordeuiteindelijke beoordelingvandediverse boomsoorteniseenbeslissingsboomgebruiktmetdriegroepencriteria:
- deteeltmogelijkhedenonderNederlandseomstandigheden;
- deverwerkbaarheidalsrijshout;
Hetbetreft specifiek de rechtheidvandetakken,het stekelvrijzijnen de

Waarbij deze experts ookgebruik maken vandehun bekende hiervoor genoemde gegevens
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hoeveelheidzijtakken(inverbandmetdecompactheidvandebossen),
deduurzaamheid(voordeuitwerkingziebovenstaandetekst).
4.2.Beoordelingnaaldhoutsoorten
Inhetalgemeenheeft naaldhouteenschimmelremmendefactordoordathet
harsen bevat. Bovendien bevat ouder takhout van naaldhout een grotere
dichtheiddanderestvandeboomdoorderelatief langzamegroei.Ditgeldt
uitsluitendvoorouderebomenmethunhogerindekroonaanwezigetakken.
Maarvergelekenbijloofhoutsoortenwordthetgrootstedeelvandenaaldhoutsoorten(bijvoorbeeldgrovedenenfijnspar) alsweinigduurzaambeoordeeld
(Haygreen&Bowyer,1989).SoortenalsThujaplicataenJuniperus(jeneverbes) (Gjovik & Davidson, 1975) worden als relatief duurzaam beoordeeld,
maardezesoortenzijnalleendoorrelatief dureaanplant(o.a.duurplantmateriaalenlangeomlooptijden) involdoendehoeveelhedenteverkrijgen,met
alsgevolgeenhogekostprijs.Alleendedouglas,diequaduurzaamheidals
tussensoort(redelijkduurzaam)wordtbeoordeeld,komtalsmogelijkgeschikte naaldboomsoort naarvoren.Deherkomst heeft echterook invloedopde
duurzaamheid(Gjovik& Davidson,1975).Kustherkomstenzoudeneenhogereduurzaamheid hebben (de"herkomst" geeft aanwaar het zaadvanoorsprongvandaankomt).DouglaswordtinNederlandmomenteelopzo'n17.000
hageteeld(ditzijnindemeestegevallenkustherkomsten,aangeziendieuit
hetherkomstenonderzoekvoorNederlandalshetmeestgeschiktnaarvoren
komen).Inbepaaldebosterreinenslaatveelverjongingvandouglasop,zodat
leveringopenigeschaaltotdemogelijkhedenbehoort.Erzijngeenempirische
gegevensbekendoverdeeigenschappenvanspinthoutvan douglas.

Foto6, Zijaanzicht vaneendam metfijnsparbossen

Duurzaam rijshout voordekwelderwerken

25

Verschillende experts bevelen aan ook aandacht te besteden aan takhout
(takken van oudere bomen) van fijnspar (Picea abies). De relatief hoge
dichtheid vantakhout vanfijnspar (610 kg/m3tegen 410 voor het hout inde
stam; mondelinge mededeling Persson uit Zweden) werkt positief op de
duurzaamheid van deze houtsoort. Het blijkt echter dat in Denemarken en
Duitsland vooral met fijnspar enden (Pinus sylvestris e.a.) wordt gewerkt in
de rijshoutendammen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het aanbod
aantakkenvandezesoortenaldaar.InDenemarkenschijntdennogietsbeter
beoordeeldtewordendandefijnspar (mondelingemededelingBergstedt).De
takken worden te drogen gelegdtot in ieder geval een deel van de naalden
eraf isgevallen. Ditverhoogt namelijk dedichtheid inde bos endaarmee de
dam. Danworden erbundels vanongeveer 3 mlanden25cmdiameter van
gemaakt.Dehierbijbenodigdeonderhoudscyclusendekostenvandebossen
zijnons opdit moment nog niet duidelijk. Aandit alternatief moet ons inziens
nogextra aandacht wordenbesteed.

4.3. Beoordeling loofhoutsoorten
Houtsoorten alsberk,es,beuk,wilg,enpopulier komenalsweinig duurzaam
naar voren (Smith, 1950; Gjovik & Davidson, 1975; Haygreen & Bowyer,
1989).Beukheeftverderalsnadeeldatdeteeltmogelijkhedengeringzijn(niet
in hakhoutcultuur e.d.). Voor de andere soorten zijn de teelt- en
verwerkingsmogelijkheden goed. Houtsoorten als inlandse eik (Quercus robur) enAmerikaanse eik(Q.rubra)wordenalsduurzamer beoordeelddande
voorgaandesoorten,maarkomennietalsechtduurzame soortennaarvoren.
Debeoordelingvandeduurzaamheidvandezesoortenindeliteratuurendoor
experts is nogal wisselend. Zo noemt het rapport "Timber in marine and
Freshwater Construction"uitdeVSde inlandse eikals spinthout nadrukkelijk
'non-durable' (Oliver, 1963). Wel worden beide soorten gebruikt in "vergelijkbare"toepassingen enzijnerbij hethuidige rijshoutbeheer met eik metde
duurzaamheid goede ervaringen.
Voor beide soorten zijn de teeltmogelijkheden goed. De Amerikaanse eik is
door zijn rechtere scheutenbeter teverwerken dan het hout vande inlandse
eik.
Een soort die op alle criteria goed scoort is de tamme kastanje (Castanea
sativa).Dezesoort isgoedteteleninhakhout (buitenNederlandiserookveel
ervaring mee),groeit snelenvormt rechte scheuten.Tamme kastanje vormt
snelkernhout (volgens experts alsSaranpää (mondelinge mededeling) vaak
al na 3jaar) en het kernhout heeft voor Europese begrippen een zeer hoge
duurzaamheid.Tamme kastanje enRobiniazijnde meest duurzame niet-tropischehoutsoorten(Gjovik&Davidson,1975).Daarnaastschijnenmededoor
de snelle kernhoutvorming al vroeg voor afbraakschimmels giftige stoffen
gevormd te worden. Ook het huidige en historische gebruik van tamme
kastanje hout voor toepassing in de wijnbouw en allerlei palen (zonder
verduurzamingsmiddelen) wijst op een hoge natuurlijke duurzaamheid. Veel
experts beoordelen tamme kastanje als het beste alternatief.
De Robinia (Robinia pseudoacacia) scoort vrijwel evengoed als de tamme
kastanje (Haygreen &Bowyer, 1989). Deze soort isook zeer goedtetelen in
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hakhout (uil stronk- en wortelopslag), groeit dan zeer snel en vormt rechte
scheuten. Een nadeel bij de handmatige verwerking isde stekelvorming. Er
zijn variëteiten die weinig stekels hebben, deze groeien doorgaans minder
snel. Erzijn echter (nog)geenvariëteiten bekenddiestekelloos zijn. Robinia
vormtooksnelkernhout(3-5jr;zieStichtingRobinia,1992)eniszoalshiervoor
aangegevenquakernhout mettamme kastanje de meest duurzame niet-tropische houtsoort. Ook het historische en huidige gebruik van Robinia-hout
(wijnbouw, palen, waterbouw) wijst op een hoge natuurlijke duurzaamheid.
Robinia-houtkrijgtwaarschijnlijkdoorrelatieveonbekendheidmetdesoort(er
isgewoon minder over bekend) minder aanbevelingen van de experts. Over
de Robinia wordt in Hongarije, waar de grootste oppervlakte Robinia van
Europaligt (ongeveer280.000 ha),nogverdere informatie gezocht.Alhoewel
bij de huidige verwerkingsmethodes van het rijshout, waarbij een groot deel
van de werkzaamheden met de hand gebeurt, Robinia afvalt als alternatief
vanwege zijn stekels, moet deze soort wel onderzocht worden op zijn duurzaamheid. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst de werkzaamheden
vooral machinaal zullengaan gebeuren. Danspelen de stekels geen rolvan
betekenis meer.
Eventueel zou ook de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) een goed
alternatief kunnen zijn. De Amerikaanse vogelkers laat zich goed telen in
hakhout. Sommige experts stellen de soort qua duurzaamheid gelijk aan
tamme kastanje en Robinia (vooral op basis van het kernhout) (Haygreen &
Bowyer, 1989). Over het spinthout en hettijdstipvankernhoutvorming isons
nietsbekend.Ookisweinigbekendover hethistorisch enhuidiggebruik indit
kader, zodat de geschiktheid vandeze soort nog niet goed iste beoordelen.
Gezien de ruime beschikbaarheid van Amerikaanse vogelkers in het Nederlandse bos en de als duurzaam beoordeelde kwaliteit van het kernhout lijkt
hetonswelzinvolookdezesoort meete nemeninde praktijkproef.

4.4. Conclusies
Opbasisvandeindezestudieverzamelde informatie lijkendesoortentamme
kastanje en Robinia (en mogelijk de Amerikaanse vogelkers) zeer geschikt
voor toepassing als rijshout binnen de kwelderdammen qua teeltmogelijkheden,verwerkbaarheid enduurzaamheid.Deze soortenlijkenduidelijk
duurzamerdan eikehout (inlandse eik enAmerikaanse eik) datdepraktijk en
de experts weer verkiezen boven es en berk. Een nadeel vande Robinia bij
dehuidigeverwerkingsmethodes isdestekelvorming.
Soortenalsberk,wilgenpopulier lijkenvoordezetoepassingduidelijk minder
duurzaam te zijn. Van de naaldhoutsoorten komt qua teeltmogelijkheden,
verwerkbaarheid enduurzaamheidalleendedouglasalseventueelgeschikte
soortnaarvoren.Deduurzaamheidendeteeltmogelijkhedenvandouglaszijn
waarschijnlijk minder dan die van tamme kastanje en Robinia. Het mogelijk
duurzametakhout (dooreenhogedichtheidvanhethout)vanouderefijnsparrenendenneniseenalternatiefwaarovernogmeerinformatieverkregenmoet
worden.
Geziendeduidelijkekwaliteitsverbetering vandebossendoorhetgebruikvan
deze duurzamere houtsoorten en door een betere samenstelling van de
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bossen(minderdunnetakken) lijkt eenduidelijk langere levensduur vande
bossenendaarmeeeenlagereonderhoudsfrequentie vandedammenrealiseerbaar. De hypothese lijkt ons dan ook gerechtvaardigd dat het daarbij
mogelijkisdeonderhoudsfrequentieterugtebrengennaariniedergeval één
maalper3jaar.
Deindithoofdstukweergegevenbevindingentenaanzienvandeduurzamehoutsoortenzullenindepraktijkgetoetstmoetenwordenophunpraktische
bruikbaarheid enduurzaamheid inde specifieke situatie vanderijshoutendammenindekwelderwerken.
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5.BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSETOEPASSING DUURZAME
HOUTSOORTEN
5.1Inleiding
Indit hoofdstukworden debedrijfseconomische consequenties vandetoepassingvandeverschillendealsmogelijkduurzaamgeselecteerdehoutsoortenbepaald.In§5.2wordtdeteeltuitgewerktgerichtophetbepalenvan de
kostprijsperbosvoordeduurzamehoutsoorten.In§5.3wordthetonderhoud
vanderijshoutdammengeanalyseerd.Indelaatsteparagraaf vandithoofdstukwordtaandachtbesteedaandeleveringsmogelijkhedenen-voorwaarden
voordeze houtsoorten.
5.2Analysevandeteelt
5.2.1Deteeltvandeduurzamehoutsoorten
Voor het snel telen van rechte takken is hakhout het meest aangewezen
teeltsysteem.Vandealsmogelijkduurzaamgeselecteerdesoortenzijnervier
(Robinia, tamme kastanje, inlandse eik en Amerikaanse eik) goed in een
hakhoutsysteemtetelen.Voordouglasisdatnietmogelijkeniseen(natuurlijkeof kunstmatige) bezaaiingdegoedkoopste mogelijkheid omeendichte
beplantingtekrijgen.Eendichtebeplantingisnodigomvoldoendeaantallen
tekrijgenomdaarmeedetakvormingtebeperken.Naaldhouttakkenkomen
vrijbijhetdunnenofdeeindkapvanbestaandebossen.
Bij hakhout, het woord zegt het al,wordt periodiek al het aanwezige hout
afgehaktenafgevoerd.Dewerkwijzeiseropgerichtdatdeafgezettestobben
(stoven) weer uitlopen en tot een nieuw hakbaar produkt uitgroeien. De
kapcyclus hangt samen met de gekozen soorten,de groeisnelheid vande
beplantingenhetdoelwaarvoorhoutwordtgeteeld.Demeestgeschiktetijd
voorhetafzettenisinhetnajaarendewinter(Staatsbosbeheer, 1983).Ditis
ook gunstig voor de eventuele teelt op landbouwbedrijven, omdat opdeze
bedrijvengedurendedewinteroverhetalgemeenarbeidscapaciteitbeschikbaaris.
Voorhethakhoutzijneenaantalbeheersmaatregelenteonderscheiden:
aanleg,inboeten,onderhoudenoogst. Hetplantmateriaalvoor hakhoutbestaatuit2-of3-jarignormaalbosplantsoen(Staatsbosbeheer, 1983). Alhoewelhakhout inkorterotatieswordtgeteeldendaarominkortetijddegroeiruimtemoetbezetten,isdebezettingmetstovennietzodicht alsin beplantingenvooropgaandbos,omdatuitelkestoofverschillendescheutengroeien.
Omdathakhout(overhetalgemeen) nietgedundwordtisdealgemeneregel
datdestegroterdestamgewenst,destelangerderotatieendestelagerhet
aantalstovenperha.Zowordtvoortammekastanjevoorweidepalen(15-20
jr) uitgegaan van 800-1000 stoven per ha. Voor hazelaar (7-10 jaar) voor
bonestaken 1500-2000 stoven per ha. Voor eik en es in langere rotaties
200-500stovenperha(CrowtherandEvans,1984).Voorgrienden(wilg)met
3-4jarigerotatiewordtuitgegaan3000-6000stovenperha.Hakhoutvaneik
werd traditioneel vaak aangelegd in 1x1m, 1,2x1,2m of 1x1,5m (zie Van
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OostenSlingeland,1958;Staatsbosbeheer, 1983).Vanwegederelatiefkorte
rotatieenvanwegehetbelangvanderechtheidvandetakkenwordt in deze
studieuitgegaanvaneenrelatief hoogaantalstoven:5000perha.

Foto7. Hakhoutcultuur vantammekastanje (Castaneasativa)inFrankrijk

Overhetalgemeenstervener, vooralbijhetouderwordenvandestoven, per
teelteenaantalstovenaf. Paswanneergrotereplekkenopenvallen moeter
wordeningeboet.Voorhetinboetenwordtoverhetalgemeenuitgegaanwordt
van2%percyclusvoordeeerste50jaar.Erwordtvoordekostprijs-berekeningenvanuitgegaandatperteeltcycluséénmaalextensief onderhoudvoor
het bestrijden van de ongewenste houtsoorten en voor onkruidbestrijding
nodigis.Eventueeliseennogbemestingnodig.Deoogstvanhakhoutinkorte
omlopenbestaat uit hetkappen,hettotbossenbinden,hetuitdragenenhet
perwielladertransporterennaardelosplaats.
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5.2.2.Groeienopbrengstgegevens
Tammekastanje
Buckley(1992)geeftvoorhakhoutvantammekastanje inZuid-Engeland de
volgende hoogte vande scheuten aan het eind van hetjaar bij 1700-2000
stovenperha.
Tabel2. Dehoogtegroei vantammekastanje inhakhoutcultuurin Zuid-Engeland
(Uit:Buckley,1992)
Jaar

Hoogte

1

2,0

2

3,1

3

4,4

6

6,3

7

7,2

Rollinson en Evans (1987) vinden bij 8 jaar een hoogte van 6,7 m.Voor
hazelaargeeftBuckleyeenhoogteinjaar1 van1,3meninjaar2van2,1 m.
Rollinsonen Evans (1987) gevendevolgendediameters (opborsthoogte),
aantal scheutenperstoof enhetaantal scheutenper havoorverschillende
plotsmetverschillendeleeftijdenvantammekastanjein Zuid-Engeland.
Tabel3. Aantal scheuten, degemiddelde diameter (op 1,3mhoogte) vande scheut ende diameterrange
bijtammekastanje inhakhoutaanheteindvanhetderde, vierdeenachtstejaar (Uit:Rollinsonen
Evans, 1987)
Leeftijd

Aantal stoven per

Aantal scheuten per

ha

ha

Gem. diameter per
scheut (cm)

Diameterrange
(cm)

3

800

19000

1,3

0,2-2,6

4

1000

11000

2,6

0,3-5,2

8

2700

13700

4,4

0,9-7,4

Alsweervanuitgaandatdediameterbijdestamvoetduidelijkdikkerisdan
op1,3 m lijktvoortammekastanjeeenrotatielengtevan4-5jaardusgeschikt
voorhettelenvanrijshout.
Hetaantalscheutenperstoofvarieertmetdeleeftijd,groottevandestoof,
deboomsoort enhet hakgereedschapdatwordt gebruikt. Inhet eerstejaar
verschijnt eengroot aantal scheuten,dat door zelf-dunning indevolgende
jarenafneemt.Deuiteindelijkehoeveelheidscheutendiehetoverleeft,hangt
vooralafvandeboomsoort,derotatielengteenhetaantalstoven.
Essen-hakhout
Hetbeheerendeverzorgingvanessenhakhoutsluitnauwaanbijhakgriend.
Essenhakhout wordt voor bonestaken en rijshout geteeld in een vierjarige
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cyclus (Molenaar &Schimmel,1984). Intabel5.3 zijndegroei-enopbrengstgegevensvooressenhakhout indeBetuweweergegeven.Hetmerendeelvan
het essenhakhout inNederland ligt inde Betuwe.
Tabel4. Groeienopbrengstgegevens vanessenhakhoutinOverlangbroek(Betuwe)(Uit:deCoo& Mulder,
1982).
Leeftijd

Aantal stoven/ha

Aantal
scheuten/ha

Kroonbedekkingsperc.

Diameter op 50
cm (cm)

Gem.
hoogte (m)

1

2100

141.100

10

1,1

1,3

1

1500

80.300

40

1,3

1,5

2

1500

67.900

40

2,0

2,4

2

1700

71.200

55

2,2

2,4

3

1700

54.200

55

2,8

3,0

3

1400

41.900

70

3,4

3,3

4

1400

32.700

70

4,0

4,2

4

1700

21.600

100

3,7

4,7

5

1700

16.300

100

4,1

5,5

8

1700

11.000

100

4,7

7,3

Eikenhakhout
Eikenhakhout van inlandse eik is de meest voorkomende hakhoutvorm in
Nederlandgeweest,waaroverdanookvrijveelNederlandseliteratuurbestaat.
De kapcycli bedroegen 3-20 jaar, waarbij 10 jaar als optimaal wordt beschouwd voor de eekwinning (Buis, 1985). Voor de houtwinning werd veel
hakhout om de 5 tot 7 jaar gekapt. Eik is een relatief langzaam groeiende
houtsoort in hakhoutcultuur. Daarom wordt uitgegaan van een cyclus van 6
tot8jaar.
Tabel5. Groei-enopbrengstgegevens vaneikenhakhoutinDuitslandopniet-armegroeiplaatsen (Uit:Goos,
1950).
Leeftijd

Hoogte (m)

5

3,4-5,0

10

5,2-7,1

3,3

15

6,7-8,8

5,6

20

Diameter (cm)

Stamtal/ha

3819

Hetaantalscheutenperhaop20-jarige leeftijd(3800-4800)wijkt nietduidelijk
afvandatvantammekastanjeopdezelfdeleeftijd.Ookvoorinlandseeikwordt
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daarom aangenomendat het mogelijk is 1500bossen per hateoogsten.
DeAmerikaanse eik is een sneller groeiende soort dan de inlandse eik.
Empirische gegevens hierover zijn ons niet bekend. Erwordt uitgegaan van
eenzelfde cyclusenoogstbaar aantalbossen alsbijtamme kastanje.
Robinia
Robiniaiseensnelgroeiende soort inhakhoutcultuur (zieook StichtingRobinia,1992).Empirischegegevensoverdegroeiinhakhoutzijnonsnietbekend.
Er wordt uitgegaan van eenzelfde cyclus en oogstbaar aantal takken als
tamme kastanje. Bij Robinia zal naast stronkopslag ook sprake zijn van
wortelopslag.

Douglas
Douglas is een boomsoort die ingrote delen van het Nederlandse bos vaak
overvloedig spontaan opslaat. Niet overal stellen de beherende organisaties
dat op prijs. Het verwijderen vandeze ongewenste opslag en het gebruiken
vandeopslagvoorrijshoutkan,wanneergroteterreinbeherende organisaties
datondersteunen,een reëelengoedkoop alternatief zijn. Eentweede mogelijkheidiskunstmatigebezaaiingvandouglasopbijvoorbeeldkleine enclaves
binnen het bos.Aanlegopopenterrein ismindergeschikt,omdat de douglas
beschutting nodigheefttegenbestralingdoordewinterzon.Dezebeschutting
wordtverkregendooreenbosrandaandezuidzijde(SchützenVanTol,1990).
Na 6-10 jaar (afhankelijk van groeiplaats, beschaduwing e.d.) heeft een
bezaaiing vandouglas over het algemeen dejuiste dimensies voor rijshout.
Bij natuurlijke verjonging kan, zodra zich een zaadjaar aankondigt de
grond bewerkt worden met een cultivator of frees, liefst voor de zaadval in
september. Ook zonder bodembewerking blijkt douglas zich inveel situaties
natuurlijkteverjongen.Ookbijkunstmatigeverjongingvindteersteenbodembewerking plaats,waarna breedwerpig gezaaidwordt metde handenafsluitend het zaad wordt ingewerkt met de eg (Schütz en Van Tol, 1990). Met
natuurlijke verjonging van douglas is de laatste jaren redelijk veel ervaring
opgedaan, met kunstmatige bezaaiing van douglas is veel minder ervaring.
Voor natuurlijke verjonging is het de vraag of het bosbeheer zijn verjonging,
mogelijkdetoekomstigegeneratiebos,wilverwijderen.Ditzalvooralhetgeval
zijn wanneer een beheerder in (een deel van) zijnterreinen de douglas niet
als (hoofd)boomsoortwil.
VoorAmerikaansevogelkerszijngeengegevensoverdegroeiinhakhoutcultuur bekend. Erwordt uitgegaan vandezelfde groei- en opbrengstgegevens
alstamme kastanje.

5.2.3 Technischeen maatregelnormen
Grootte vande bossen
Uit het bestek en de voorwaarden voor het onderhouden en gedeeltelijk
verhogen van de rijzendammen voor het jaar 1993 (Rijkswaterstaat directie
GroningendienstkringDelfzijl,Nr.GR-3014)volgendevolgendeeisenvoorde
bossen.Deomtrek vandebossenonmiddellijk bovendeonderste bandmoet
bijdebossenvanboshout enessentenminste0,45 mzijnenbij eikenbossen
0,40 m. Op 2,0 m moet de diameter (goed samengeknepen) nog minimaal
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0,35 mbedragen.Indebossenvan0,40tot0,45m(bijdeeerstedraad)omtrek
zittenbijtakkenvan2tot6cmdiameterongeveer8tot 10takken.Voortamme
kastanje enookvoorde andere soorten moeten 1500 bossen per ha,gezien
het aantal scheuten per ha,dus mogelijk zijn. Bij kleinere diameters van de
takken neemt het aantaltakken per bos sneltoe.
Oogstkostenvande bossen
Voorrijshoutuitdegriendcultuurwordenveelaltweetypenbossenonderscheiden: Gelders rijs (bossen rond 65 cm) en Hollands rijs (bossen rond 30cm)
(Schepers & van Haperen, 1992). De beschikbare tijdnormen zijn over het
algemeen gebaseerd op het maken van bossen Gelders rijs (zie Staatsbosbeheer, 1993). Aangezien in deze studie een andere maat voor de bossen
wordt gehanteerd moet een omrekening van deze normen plaatsvinden.
Daarbijisaangenomendatongeveerdriekwart vandetijdvoorhetkappenen
binden gaat zitten inhet kappen ("best professionaljudgement"). Dit leidt tot
de volgende normendiewordengehanteerd.Het kappen,tot bossen binden
enuitdragenvanbossen naarhetpad(uitgaande van30 m)enopzetten kost
bij 5000 stoven per ha bij 1500 bossen ongeveer 120 uren per ha. Dit is
inclusief 10uurvoorselectieenaftoppenvandetakken.Voordeniet-bruikbare
takken wordt aangenomen dat ze blijven liggen of tegen de meerkosten
worden verkocht voor andere doeleinden. Daarnaast wordt 4 uur per ha
gerekend voor het met een wiellader transporteren naar de weg. Bij een
verlaging van het aantal stoven per ha neemt de relatieve oogsttijd af (Hendrikx, z.j.). De kosten voor de oogst zijn voornamelijk personeelskosten (het
kappen, binden en uitdragen is handwerk met alleen kleine werktuigen).
Verder zijnerbeperkte materiaalkosten (o.a.draad,gereedschap) enmachinekosten (dewiellader).
Voor de verdere normen ten aanzien van werkzaamheden wordt uitgegaanvanhet Normenboek (Staatsbosbeheer, 1993).Voorde uurlonenwordt
uitgegaan van CAO-Ionen bosbouw inclusief 20%overhead (zie Staatsbosbeheer, 1993).Voor hettransport vandebossennaardewerf bij Lauwersoog
is50cent perbosgerekend.
Inde huidige praktijk van het maken van de rijshoutbossen wordt nogal
eens tegen lagere kosten gewerkt (mondelinge mededeling aannemer) dan
opdezewijze berekend door:
- het hanterenvanlagere lonen;
Bijvoorbeeldwanneer nietondereenCAOwordtgewerkt,omdat hetalleen
om bijverdiensten gaat of omdat bepaalde verzekeringspremies niet wordengerekend kunnen soms lagere lonenwordengehanteerd.
- hogere efficiëntie.
Door specialisering, specifieke mechanisatie of een lagere overhead kan
soms efficiënterwordengewerkt.
Indeze studiewordt echtergerekendmetalgemene arbeids-en machinenormenenCAO-Ionen,omdat dat de enige mogelijkheid isomobjectieve berekeningentemakendiealgemeenwordengeaccepteerd.Verderishetdevraag
ofde lagere lonen structureel zijn.
Gederfde opbrengstenen investeringen
Degederfdeopbrengsten ('opportunity costs)'endebenodigde investeringen
(om het terrein klaar te maken voor hakhoutcultuur) bepalen in belangrijke
mate de kostprijs van de bossen rijshout. De gederfde opbrengsten zijn de
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opgeofferde baten door niet voor een andere aanwending van de grond te
kiezen. De resultaten van de teelt van duurzame houtsoorten voor rijshout
moetenopwegentegenderesultatenvandereëlealternatievendaarvoor.Het
is weinig reëel, gezien de bedrijfseconomische ervaringen met hakhout en
griendcultuur, goed "functionerende" landbouw als alternatief te stellen, de
jaarlijksesaldo's,delangeproduktieduurendeonbekendheidmakenhakhout
nietdirect eenreëelalternatief daarvoor. Dekostprijzenwordendaneenvoudigweg te hoog (zie verder op in de tekst). Wel kan in voor landbouw
ongunstige omstandigheden (bodemkwaliteit, betreedbaarheid, bereikbaarheid, schaal) hakhout mogelijk eenalternatief zijn.
Erwordt gerekend metdevolgende niveaus voorde gederfde opbrengsten:
- 0guldenper haperjaar;
Voor bestaand hakhout van es en inlandse eik dat nog daadwerkelijk in
cultuur is,kanmet gederfde opbrengsten van0guldenwordengerekend.
- 200gulden per haperjaar;
Dit is bij benadering het gemiddelde jaarlijkse saldo voor houtteelt van
bedrijfseconomisch mindergoedeopgaande enniet-opgaande bossen.Bij
bestaandhakhoutdat nietdaadwerkelijk inhakhoutcultuur isenopgeschoten hakhout,wordt uitgegaanvaneeninvesteringvan3000guldenom het
terrein gereedte makenvoor produktie van rijshout (zie Staatsbosbeheer,
1993). Ditkomtglobaalovereenmeteenannuïteit van200guldenperjaar.
Erwordendangeenaanlegkostengerekend.Ombestaandehakhoutculturenvananderesoortenofanderenietopgaandebeplantingenomtevormen
tot hakhoutwordenwelaanlegkostengerekend.Deelsmakendeopbrengstenvan het hout (vaak brandhout) de vellingskosten van de voorgaande
beplantingengoed.
- 500gulden per haperjaar;
Dit is bij benadering het jaarlijkse saldo voor opgaande bossen , bijvoorbeeld populier in korte omloop in het midden van het land, één van de
concurrenten voor hakhout voor rijshouttoepassing. Voor Zuid-Nederland
vallendecijfers door de beteregroeivan populier beter uit (zie CAD-BLB,
1989).
- 1000gulden per haperjaar.
Omteconcurreren met landbouwondermindergunstigeomstandigheden.
Wanneer geconcurreerd moet worden met landbouw onder gunstige omstandigheden moet zeker een 2000 gulden aan gederfde opbrengsten
wordengerekend.

5.2.4 Kostprijsberekening bossen
Tammekastanje. Robinia. esenAmerikaanse eik
In een rekenmodel opgesteld met de hiervoor besproken gegevens zijn de
kostprijzenvandebossenvoordeverschillendehoutsoorten,bijverschillende
rentekosten engederfde opbrengstenberekend.Intabel6zijnde uitkomsten
vandeze berekening aangegeven.
Bij de huidige bosprijs wordt bij 0% rente op de teelt alleen al een
gemiddeldjaarlijks verlies van500gulden perjaar geleden. Bijde oogst zijn
dekosten ruim 1900gulden hoger dan deopbrengsten. Pasbij 5gulden per
boswordt deoogstmaatregel positief.
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Tabel6. Kostprijsper bos (inclusief transport vanbos naar wen") uit hakhoutcultuur vantamme kastanje,
Robinia, es en Amerikaanse eik bij verschillende rente percentages, gederfde opbrengsten en
plantsoenprijzen. Gebaseerdoploon-,plantsoen- enmateriaalkosten 1993.

Rentepercentage

Gederfde opbrengsten

Plantsoenprijzen
500/1000 stuks

750/1000 stuks

0

0

5,8

5,9

0

200

6.5

6,6

0

500

7,5

7,6

0

1000

9,2

9,3

4

0

6,2

6,5

4

200

7,0

7,2

4

500

8,1

8,3

4

1000

9,9

10,2

6

0

6,5

6,9

6

200

7,3

7,6

6

500

8,4

8,8

6

1000

10,4

10,7

Deconclusieisdatdegederfdeopbrengsteninbelangrijke matedekostprijs
bepalen.Delaagstebosprijsligtbijdezeberekeningennetonderde6gulden,
dehoogstebosprijsnetbovende10gulden.
Pasbijeenuurloon(incl.overhead) dat40%lagerligtdanhetCAO-loon
bosbouwisbij0%renteengeengederfdeopbrengsteneenbosprijsrealiseerbaar die overeenkomt met de huidige bosprijs. In dat geval worden dus
bijvoorbeeld geenoverheadkosten gerekend enliggende bruto-werkgeverslastenvanhetuurloonalleenook20%lager.
Inlandseeik
VoorInlandseeikwijktdekostprijsperbosafvandievandeanderesoorten,
omdateenlangerecyclusnodigis.

36

IBN-rapport056

Tabel7. Kostprijs perbos (inclusief transport van bosnaar werf) uithakhoutcultuur van inlandse eik bij
verschillende rente percentages engederfde opbrengsten. Gebaseerd oploon-, plantsoen- en
materiaalkosten1993.
Rentepercentage

Gederfde opbrengsten

Kostprijs per bos

0

0

5,9

0

200

6,7

0

500

7,9

0

1000

9,9

4

0

6,6

4

200

7,4

4

500

8,8

4

1000

10,9

6

0

7,0

6

200

7,9

6

500

9,3

6

1000

11,6

Douglas
Ook bijdouglaswordt uitgegaan van 1500bossen per ha.15.000 bomen per
halijkt bij natuurlijk verjonging zeker mogelijk.
Tabel8. Kostprijsperbos (inclusief transport vanbosnaar wen") uitkunstmatige bezaaiing vandouglasbij
verschillende rentepercentages engederfde opbrengsten. Gebaseerd op loon-, plantsoen- en
materiaalkosten 1993.
Rente

Gederfde opbrengsten

Kostprijs per bos

0

0

7,8

0

200

8,7

0

500

10,1

0

1000

12,5

4

0

8,4

4

200

9,4

4

500

10,9

4

1000

13,5

6

0

8,8

6

200

9,8

6

500

11,6

6

1000

14,1
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Dekostprijsvandebossenbijdeteeltvandougiasdoorkunstmatigebezaaiing
is relatief hoog. De laagste kostprijs voor bossen dougias uit kunstmatige
bezaaiingis7,8gulden.
Bijnatuurlijke verjonging vallendekostenvoorverjonging wegentellen
alleendeoogst-entransportkosten.Dezezijnongeveer 4,9gld/bos (bij0%
rente). Bij het gebruik van natuurlijke verjonging zijn er geen gederfdeopbrengstenof misschienzelfstegenovergesteld:spaartde beheerder kosten
uitvoordebestrijdingvandedouglasverjonging.
De kostprijs voor bossen Amerikaanse vogelkers ligt op een vergelijkbaar
niveaualsdievandougiasuitnatuurlijkeverjonging.
Overdekostprijsvantakhoutbossenisgeeninformatievoor handen.Waarschijnlijkligtdezerondde5à6guldenperbos(oogstkosteneneenbeperkte
toeslag).
5.3Analysevanhetdamonderhoud
5.3.1Inleiding
Indezeparagraafwordtgeanalyseerdwatheteffectisvanhettoepassenvan
duurzamehoutsoortenopdeonderhoudskostenvoorderijshoutendammen.
Daarbijwordtuitgegaanvankostprijzenvan6of9guldenperbos.Erworden
tweescenario'sdoorgerekend:
1. inplaatsvanelketweejaar1,2bosperstrekkendemeterbijtevullenwordt
0,8bospermeterbijgevuld;
2. deonderhoudsfrequentievoorhetbijvullengaatvanéénmaalpertweejaar
naaréénmaalperdriejaar.Ookvoorhetneerzettenwordtdanuitgegaan
vanslechtséénmaalperdriejaar.
Opdezelfde wijze en metdezelfde uitgangspunten als in§3.2 het huidige
onderhoudisdoorgerekend,wordenindezeparagraaf dezetweescenario's
doorgerekend. Devariabelen bij deze scenario's zijn de prijs per bos,het
aantalbossendatpermeterbijgevuldwordtendebenodigdefrequentievan
bijvullenenneerzetten.Hetaantalpalendatjaarlijkswordtvernieuwdwordt
constant verondersteld.Erwordtverdervanuitgegaandatdebenodigdetijd
voor het vullen van de dammen evenredig toe- of afneemt met het aantal
bossen.Deoverigekosten(deoverheadendewadtoeslag;zietabel1)nemen
evenredigtoeofafmetdeloonkostenvandeuitvoering.
5.3.2 Reductievanhetaantalbossendatwordtbijgevuld
Dit scenario geeft bij een kostprijs van 6gulden per bos een reductie van
ongeveer10%vandeonderhoudskosten.Voorhettotalebudgetkomtditneer
opeenbezuinigingvanruimtweetonjaarbasis.Bijeenkostprijsvan9gulden
voordebossenzijndeonderhoudskostenvrijwelgelijkaandieindehuidige
situatie.

38

IBN-rapport056

Tabel9. Gemiddelde onderhoudskostenper 100m voorderijshoutendammenbij0,8mbijvullenper 100
meneenbosprijs van6en9gulden eneenonderhoudscyclus van2jaar (prijzen 1993afgerond
optientallenguldens).
KOSTENPOSTEN

KOSTPRIJS BOSSEN
6

1.

9

BIJVULLEN

1a. Bossen (materiaal)

480

720

1b. Aanbrengen bossen

440

440

1c. Aanbrengen draad

370

370

2.

NEERZbl IbN DRAAD

150

150

3.

PALEN

380

380

4.

OVERIG

450

450

TOTAAL OVER 2JAAR

2260

2500

TOTAAL GEM.PERJAAR

1130

1252

90

100

PERCENTAGE HUIDIGE KOSTEN

1

5.3.3Verminderenvandeonderhoudsfrequentie
Tabel10. Gemiddelde onderhoudskosten per 100m voor de rijshoutendammen bij één maal per 3 jaar
bijvullen en neerzetten, en een bosprijs van6 en 9gulden (prijzen 1993afgerond op tientallen
guldens).
KOSTENPOSTEN

KOSTPRIJS BOSSEN
6

1.

9

BIJVULLEN

1a. Bossen(materiaal)

720

1080

1b. Aanbrengen bossen

653

653

1c. Aanbrengen draad

365

365

2.

NEERZETTEN DRAAD

154

154

3.

PALEN

575

575

4.

OVERIG

577

577

TOTAALOVER 3JAAR

3044

3404

TOTAAL GEM.PER JAAR

1015

1135

PERCENTAGE HUIDIGE KOSTEN

81

90
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Bijeenverminderingvandebijvul-enneerzetfrequentie naaréénmaalper3
jaarlijktbijeenbosprijsvan6guldeneenbesparingvan 19%(jaarlijks0,43
miljoen) realiseerbaar.
Met het huidige budget kan dan weer vrijwel de totale hoeveelheid
rijshoutendammenwordenonderhouden.Bijeenbosprijsvan9gulden resulteerteenbesparingvan10%(0,23miljoen).
Aangezien bij teelt op voormalige landbouwgronden de kostprijs snel
boven de 9 gulden komt te liggen,waarbij nauwelijks nog een besparing
mogelijk is, lijkt deze optie onder de huidige condities (situatie landbouw,
huidigebosprijzen) minderzinvolvoorhettelenvanrijshout.
Wanneereventueeleenvierjarige bijvulcyclus(metookslechtséénmaal
neerzetten) mogelijkwordt,lijkt bijeenbosprijsvan6guldeneenbesparing
van39% enbij9guldenperboseenbesparingvan32%mogelijk.
5.4Leveringsmogelijkhedenduurzamehoutsoorten
Veel (potentiële) leveranciers van de bossen benadrukken het belangvan
afsprakenvoordelangeretermijnindevormvanbijvoorbeeldmeerjarencontracten. Vooral terreineigenaren die overgaan tot de aanleg van dit type
beplantingen leggenzichvoor langetijdvast enwillendaaromzekerheden.
Maar ook voor boseigenaren die over kunnen gaan tot omvorming van
bijvoorbeelddoorgeschotenhakhoutofdeinstandhoudingvanopditmoment
(nog)actiefbeheerdhakhoutiszekerheidoverhetstructurelekaraktervande
leveringenvanbelang.(Middel)lange-termijnzekerheden bieden verderde
mogelijkheid omde teelt te richten op de voor toepassing als rijshout van
belangzijnderechtheid,lengteendiameters.
Zoals hiervoor al gesteld ligt bij teelt op voormalige landbouwgronden de
kostprijsperbosalsnelbovende9gulden.Bijdezekostprijs istenopzichte
vanhethuidigebeheer(bijdehuidigekostprijsvandebossen)geenduidelijke
besparingtebereiken.Bijdehuidige berekeningen isnoggeenrekeningen
gehouden metvermogensverandering vandegrondbijde aanlegvanhakhout. Volgens een vertegenwoordiger van het Platform voor houttelers in
Groningen en Drenthe zou, zelfs wanneer een subsidie voor de teelt van
non-food gewassen wordt verkregen, nog eenteeltsaldo voor het hakhout
gehaaldmoetenwordenvanongeveer 1000guldenomconcurrerendtezijn
metlandbouw.2Alleenwanneer"braakliggende"grondenbeschikbaarkomen
waarvoorgeenduidelijkrendabelergrondgebruikmogelijkis,kanaanlegvan
hakhout eenzinvolleoptiezijn. Eenmogelijkheidzoudenbepaaldebedrijfsterreinen,terreinenmeteenspecifiekedoelstellinge.d.kunnenzijn.
Indenavolgendetekstwordenvoordeverschillendeduurzame houtsoorten
deleveringsmogelijkhedenbesproken.
Tammekastanje
InNederlandkomenenkelehatamme-kastanjebosvoordatinhetverledenin
hakhoutwerdbeheerd.StaatsbosbeheerheeftopdeDuivelsbergbijNijmegen
bijvoorbeeld nog20hadoorgeschoten hakhoutstaan.Degevondenbossen
worden conformdebeheersplannen omgevormdtot inheems loofhout (dus
geentammekastanje)enzijndaarmeenietvanbelangvoordeleveringvan

Door de Stimuleringsregeling bosuitbreiding op landbouwgronden (Staatscourant 224, 22 november 1993)
kunnen landbouwers bij de aanleg van tijdelijk bos een inkomensbijdrage van 1200 gulden per ha en voor
permanent bos van 1500 gulden per ha per jaar krijgen gedurende 15 respectievelijk 20 jaar. Voor niet
landbouwbedrijfshoofden is eenveel lagere inkomensbijdrage beschikbaar.
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rijshout. Omdat eenteelt op landbouwgronden minder interessant lijkt voor
loofhout, is import uit het buitenland in ieder geval op korte termijn de
aangewezenweg.Eenandere mogelijkheidvoordewatlangeretermijnzijn
"braakliggende"grondenmetgeenduidelijk rendabelgrondgebruik. In Zuidoost EngelandeninFrankrijk zijntienduizenden hatamme-kastanjehakhout
aanwezig.Daarbijzittentweemogelijkhedenvoorrijshout:eenspecialeteelt
ervoorof hetmakenvanrijshoutvantop-enzijtakkenbijdeteeltvandikkere
palen. InNederlandenindeze landenzelf zijn meerdere handelarendiein
principebereidzijndezebossenteleveren.Aanwelkeprijzendaarbijgedacht
moetwordenisnietduidelijk.
Robinia
VanRobiniaisinNederlandgeenhakhoutaanwezig.Ookhiergeldtdatimport
uithetbuitenland,Frankrijk,Hongarijee.d.,iniedergevalopkortetermijnde
aangewezenwegis.Overdeprijzenendeleverantiegeldteenvergelijkbaar
verhaalalsvoorTammeKastanje.

Foto8.

Duidelijkzijn de somszeergrote stekelsbijRobinia waartenemen
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Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse vogelkers komt op veel terreinen als opslag uit zaad voor en
werdvooral inhet verleden vaak uitgebreid bestreden.Vooralwanneer door
verkoop van de bossen de bestrijding van Amerikaanse vogelkers (bijna)
rendabelzouworden,hebbenveelbeherende organisaties daarvoorbelangstelling.
Amerikaanse eik
Vooral indeprovincie Drenthe isveelAmerikaanse eik uit bezaaiingen onder
andere bomenaanwezig.Ditwordtalseenvormvanhakhout beheerd (soms
als bestrijding) voor onder andere de sierteelt (gekleurde bladeren) en voor
bakens (ook voor Rijkswaterstaat). De huidige eikenbossen komen waarschijnlijk al deels uit deze gebieden. Een groter aanbod hiervan lijkt bij een
goede inventarisatie vande mogelijke leveranciers mogelijk.
Inlandse eik
In Nederland wordt nog een beperkt aantal ha inlandse eik als hakhout
beheerd, deels omcultuurhistorische reden,deels voor brand-of geriefhout.
In het onderzoek zijn verschillende kleinere leveranciers gevonden. Of bij
bundeling structureel voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn, moet,wanneergekozenwordtomdoortegaanmetinlandseeik,noguitgezochtworden.
Er zijn vele tientallen tot honderden ha doorgeschoten eikenhakhout die in
principeweeromgevormd kunnenwordentot hakhout,bijvoldoendestructurele inkomsten zijn eenaantal eigenarendaarooktoebereid.
£S
Vooral in de Betuwe is bij Staatsbosbeheer en particuliere eigenaren nog
tientallenhaaanactiefbeheerdhakhoutvanesaanwezig.Inoverlegmetdeze
organisatiesisbijstructureleafsprakenzekereenvoldoendecontinue levering
mogelijk. Een belangrijk gegeven is wel dat Staatsbosbeheer vanwege de
natuurwaarde van deze bossen (voornamelijk mossen) toe wil naar kapcycli
van6jaar of langer.

Douglasuitnatuurlijkeverjonging
Op de Veluwe hebben verschillende boswachterijen van Staatsbosbeheer
(bijvoorbeeldbeheerseenheidUgchelen-Hoenderloo)terreinenwaardouglasverjonging aanwezig is die ze volgens de beheersplanning kwijt willen. Ook
structureleleveringisvolgensmedewerkersvanStaatsbosbeheer,gezienhet
groteaantalterreinenwaaropdouglasverjonging ongewenst isendecontinuïteit vandedouglasverjonging, mogelijk.
Takkenvanfijnspar,doualas. lariks
Medewerkers van Staatsbosbeheer in Drenthe zien mogelijkheden in het
gebruikvanbijdunningenofeindkapvrijkomendefijnspartakkenvoor rijshout.
Inhoeverredetakkengeschikt zijnvoor rijshout (rechtheid,zijtakken e.d.) en
watdeverwerkingskosten vandetakkenzijnmoetverder uitgezochtworden.
Eenvoordeel van het gebruik van deze takken isdat het een bijprodukt van
een andere teelt iszodat voor detakken geenteeltkosten hoevente worden
gerekend.
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6. CONCLUSIES
Voor het vergaan van het rijshout in de dammen zijn in hoofdzaak twee
processen verantwoordelijk:
- door schimmelaantastingwordt het houtweek enbros;
- door druk van het water en betreding (vooral bij het neerzetten van het
rijshout)brekenvervolgens detakkenenspoelendeze uit.
Voordezetoepassingzijndaaromhoutsoortenduurzaamdieweinigtot geen
lasthebbenvanschimmelaantastingendiesterkzijn(dooreenhogedichtheid
van het hout). Behalve de houtsoort bepaalt ook de diameter van de tak de
sterkte van het hout. In de al bestaande dammen kan dit laatste duidelijk
worden geconstateerd. Erzijndaarmee duidelijke aanwijzingen dat door het
gebruikvanduurzamere houtsoortenen/ofdooreenbeteresamenstellingvan
debossen(minderdunnetakken)erminderonderhoud indezinvanbijvullen
en neerzetten noodzakelijk is. Structureel lijkt het aanbod van vooral de
huidige boshoutbossen niet te continueren, gezien de extensivering van het
beheervanbossenenbeplantingen.
Eendeelvande houtsoortendie
indehuidigesituatiewordentoegepast als rijshout, voornamelijk
de soorten es en berk in de essen-enboshoutbossen,zijnqua
schimmelwerend vermogen en
houtsterkte weinig duurzaam.
Naast de houtsoort isdediametervandetakkenbelangrijk voor
deduurzaamheidendaarmeede
levensduur van het rijshout. De
huidige bossen, vooral de boshoutbossen, hebben over het
algemeeneengrootaandeeltakkenkleinerdan2cmdiameteren
zijn daarmee weinig duurzaam.
Voor de diameter vande takken
voldoendebossennietaandein
hetbestekgesteldeeisenaande
minimumdiameter. Behalve de
toepassing van duurzamere
houtsoorten is meer aandacht
voor de samenstelling van de
bossen (meer takken tussen de
2 ende 6cm) een kansrijke mogelijkheid om een lagere onderhoudsfrequentieterealiseren.

Foto9. Bovenaanzicht vaneendam metvoornamelijk essenbossen
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Tamme kastanje (Castanea sativa) lijktopgrondvande houteigenschappen,
op basis van het huidige en historische gebruik onder vergelijkbare omstandigheden en door de teelttechnische eigenschappen van de soort (een
snelle groei in hakhoutcultuur met rechte scheuten) de meest geschikte
houtsoort. De Robinia (Robinia pseudoacacia) is qua houttechnische en
teelttechnische eigenschappen ook eenzeer geschikte soort. Zolang echter
geenoplossing isgevonden voor de stekels (stekelloze variëteiten otmachinaleverwerking),isdezesoortvoortoepassingalsrijshout nietbruikbaar.Ook
de zomereik (Quercus robur) en de Amerikaanse eik (Quercus rubra) zijn
relatief duurzame houtsoorten,zijhetinmindere matedan Robiniaentamme
kastanje.Beidezijnookgoedteteleninhakhoutcultuur,waarbij Amerikaanse
eik door zijn lange rechte scheuten de voorkeur heeft bij het vullen van de
dammen.Wanneer indeze soortenbossenvoldoende takkentussende3en
6cmdiameterwordengebruikt,lijkteenverlagingvandebijvulfrequentie van
éénmaalpertweejaarnaaréénmaalperdriejaar mogelijk. DeAmerikaanse
vogelkers ismogelijk ookeengeschikte soort,vanhetkernhout isbekenddat
hetduurzaamis,vanhetspinthout isnietsbekend.Erisechterveelpotentieel
aanbodvandeze soort inhet Nederlandse bos.
Naaldhout heeft, doordat het harsen bevat, een schimmelwerende werking. Naaldbomen hebben echter als nadeel dat ze niet als hakhout geteeld
kunnen worden. Het overgrote deel van de naaldbomen wordt als weinig
duurzaamvoordezetoepassing beoordeeld.Douglas (Pseudotsuga menziesii), die qua duurzaamheid als tussensoort wordt beoordeeld, komt ook
teelttechnisch als mogelijk geschikte boomsoort naar voren. Takhout van
oudere fijnsparren (en eventueel den, douglas en lariks), dat een hoge
dichtheidendaarmee mogelijkeengoededuurzaamheidbezit,ismogelijkook
een goed alternatief. In landen als Duitsland en Denemarken is met deze
laatste optieveelervaring.
Deteeltvanrecht.weinigvertakt rijshout isalleen mogelijk indichtebeplantingen. Ditkangebeuren inhakhoutcultuur en indichte beplantingen of bezaaiingen. Deteelt vanrijshoutdoor hetplantenvanbomen leidttotdure bossen.
Hakhoutcultuur is door zijn snelle groei en door de hoge dichtheid aan
scheuten de ideale teeltmethode voor rijshout. Ook historisch gezien was
hakhout de leverancier van rijshout. Rijshoutproduktie uit natuurlijke bezaaiingenvandouglas iseventueelookeenmogelijkheid.Het isnognietduidelijk
of dan structureel een voldoende groot aanbod haalbaar is. Een verdere
mogelijkheid is het gebruik van takken van volwassen naaldbomen voor
rijshout. Dezetakkenzijndaneen bijprodukt bijdeteelt van hout.
Voornamelijk de gehanteerde rentevoet, de gederfde opbrengsten van het
grondgebruik ("opportunity costs") endehoogtevanhetgehanteerde uurloon
bepalen de kostprijs van de rijshoutbossen (aan de bosweg) uit hakhoutcultuur. Dekostprijsfrancowerf Lauwersoogvarieert bijrentevoeten van 0,4
en 6, gederfde opbrengsten van 0 tot 1000 gulden per ha per jaar en het
CAO-bosbouwloontussende6guldenende 12gulden perbos.
Wanneer de gederfde opbrengsten 1000gulden per haperjaar of meer
(veelal het geval bij gronden waar agrarisch gebruik het alternatief is) zijn,
bedraagt de kostprijs van de bossen op de werf al snel het drievoudige van
de op dit moment voor de essen-, boshout- en eikenbossen betaalde prijs.
Pasbijeensterke verlaging vandeonderhoudsfrequentie vande rijshouten-
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dammen, bijvoorbeeld van één maal per 2jaar naar één maal per 4 jaar
bijvullen,isditbedrijfseconomisch interessant.
Bijgederfdeopbrengstenvan500guldenperhaperjaarof lageriseen
kostprijsvan6tot9guldenperbosrealiseerbaar.Dekostprijsperbosverschilt
maarbeperkttussendeverschillendehoutsoorten.
Heteffect vandetoepassingvanduurzamere houtsoorten en/of eenbetere
samenstellingvandebossenopdeonderhoudskostenvoorderijshoutendammenisgeanalyseerdmetbehulpvantweescenario's.
Scenario 1ishet inplaatsvanelketweejaar 1,2bosper strekkende meter
bijvullen 0,8 bos per meter bijvullen. Scenario 2 is het verlagen van de
onderhoudsfrequentievanéénmaalpertweejaarnaaréénmaalperdriejaar.
Ookvoor hetneerzettenwordtdanuitgegaanvanslechtséénmaalperdrie
jaar.
Scenario 1 geeft bijeenkostprijsvan6guldenperboseenreductievan
ongeveer10%vandeonderhoudskosten.Voorhettotalebudgetkomtditneer
opeenbezuinigingvanruimtweetonjaarbasis.Bijeenkostprijsvan9gulden
voordebossenzijndeonderhoudskostenvrijwelgelijkaandieindehuidige
situatie.
Bijeenvermindering vandebijvul-enneerzetfrequentie naar éénmaal
per3jaar (scenario 2) lijktbijeenbosprijs van6gulden eenbesparingvan
19% (jaarlijks 0,43 miljoen) realiseerbaar. Bij een bosprijs van 9 gulden
resulteert een besparing van 10%(0,23 miljoen). Wanneer eventueel een
vierjarige bijvulcyclus (metookslechtséénmaal neerzetten) mogelijkwordt,
lijktbijeenbosprijsvan6guldeneenbesparingvan39% enbij9guldenper
boseenbesparingvan32%mogelijk.
Uitde bedrijfseconomische analyse vandeteelt vandeverschillende houtsoortenblijktdatdehuidigebosprijsbijCAO-bosbouwlonenalonvoldoende
is voor alleen het oogsten en vervaardigen van de bossen. Het gericht in
hakhoutcultuurtelenvanrijshoutalleenombedrijfseconomischeredenisvoor
veelorganisaties bijdehuidige bosprijs niet interessant. Uitdegesprekken
metpotentiële leveranciers vandebossen blijkt dat voor eengerichteteelt
naasteengoedeprijsook meerjarenafspraken, bijvoorbeeld indevormvan
meerjarencontracten,nodigzijn.VoordegerichteproduktievanAmerikaanse
eik,inlandseeik,es,douglasuitnatuurlijkeverjongingenfijnspartakkenlijken
in Nederland goede mogelijkheden. Een inventarisatie van de potentiële
leveranciers isdaarvoor nodig.Tijdenshetonderzoek isaloverleggeweest
metverschillendepotentiëleaanbieders.
Voor tamme kastanje en Robinia is, omdat een teelt op landbouwgronden
minder interessant lijktvoor rijshout, import uit het buitenlandwaarschijnlijk
vooral de aangewezen weg. Eenandere mogelijkheid voor de wat langere
termijn zijn "braakliggende" gronden met geenduidelijk rendabel grondgebruik,bijvoorbeeldbedrijfsterreinen.InZuidoost EngelandeninFrankrijkzijn
tienduizendenhatamme-kastanjehakhoutaanwezig.Voorde Robiniazijnin
Frankrijk, Hongarije e.d. grote oppervlakten aanwezig. Daarbij zijn twee
mogelijkheden voor rijshout: een speciale teelt ervoor of het maken van
rijshoutvantop-enzijtakkenbijdeteeltvandikkerepalen.InNederlanden in
dezelandenzelfzijnmeerdereimporteursofexporteursdieinprincipebereid
zijndezebossenteleveren.
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7. AANBEVELINGEN
Indezestudiezijneenaantalhoutsoortenalswaarschijnlijk duurzaamgeselecteerdopgrondvanhunhouteigenschappenenopbasisvanhethuidigeen
historischegebruikondervergelijkbareomstandigheden.Omtebepalenhoe
duurzaam zezijn ente bepalenwat het effect daarvan op de noodzakelijk
onderhoudsfrequentie vandedammenis,iseenpraktijkproef nodig.Daarin
moetendevolgendesoortenmeegenomenworden:tammekastanje, Robinia,
Amerikaansevogelkers,Amerikaanseeik,inlandseeik,douglasuitnatuurlijke
verjonging enfijnspar (takhout). Omop basis van deze praktijkproef goed
onderbouwdeuitsprakeninderichtingvanhetonderhoudvandedammente
kunnen doen is een goede proefopzet en monitoring van de ontwikkeling
noodzakelijk.Bijdeproefopzetmoetsprakezijnvaneennulsituatie(dehuidige
bossen),omtekunnenvergelijkenmetdehuidigesituatie,envaneenaantal
herhalingen,voordestatistischezeggingskrachtvanderesuItaten.Monitoring
vandepraktijkproef isenerzijdsvanbelangvooreengoedeinterpretatievan
de resultaten (procesbeschrijving), anderzijds omobjectief te bepalenwanneer maatregelen alsbijvullenenneerzetten nodigzijn. Eenpraktijkproef is
meteeneengoedeaanzetvoordeimplementatieenacceptatieindepraktijk
vanduurzamerehoutsoorten.
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BIJLAGE 1 :OPZET BEREKENING ONDERHOUDSKOSTEN DAMMEN
Indevolgendetabelisdeberekeningswijzevandeonderhoudskostenvande
rijshoutendammeningrotelijnweergegeven.

KOSTPRIJSBEPALING PER100METER
1.

BIJVULLEN

1a.

Bossen (materiaal)

aantal bossen per 100mx bosprijs

1b.

Aanbrengen bossen

aantal bossen per 100mxtarief aanbrengen bossen per bos

1c.

Aanbrengen draad

(aantal mverwijderen draad enweer aanbrengen xtarief per m)
+ (aantal mverwijderen draad enaanbrengen nieuwe draadx
tarief perm)

2.

NEERZETTEN DRAAD

(aantal mneerzetten draad aan2zijden xtarief perm)+(aantal
m aan1zijde neerzetten xtarief per m)

3.

PALEN

huidige aantal palen per 100 mperjaar xprijs perpaal

4.

OVERIG

toeslag opdeloonkosten voor overhead enwadtoeslag

TOTAAL OVER 2JAAR

TOTAAL KOSTEN BOVENSTAANDE

TOTAAL GEM. PERJAAR

TOTAAL KOSTEN : 2
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