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Inleiding
Hetisalweer geruime tijd geleden dat inons land op
zulkegrote schaal bosbranden hebbengewoed als dit
jaar. Mediojuli isdeoppervlakte verbrand bos geschat
opca.1000ha.Devoorlaatstegrote bosbrandvond in
1970plaats bij't Hardewaar toen ruim 170habosverloren ging.Sindsdienzijn er nieuweenzwaardere machines ontwikkeld die bijterreinvoorbereiding kunnen
worden ingezet. Hetleek daarom wenselijk een kort
overzicht tegevenvandetechnische mogelijkheden
om hetverbrande bosteruimen.
Hetverbrande boskan ruwweg intweegroepen worden ingedeeld,namelijk opstanden met verkoopbaar
enopstanden met niet-verkoopbaar hout. Degrens
tussen dezetweegroepen ligtongeveer, afhankelijk
vandematevanaantasting door hetvuur ende plaatselijke marktomstandigheden, bij eendbhvan 12cm.
Deruimingvan hetverkoopbare hout kanop de normalewijze plaatsvinden,zij hetwaarschijnlijk tegen
een hogertarief,wegensdesmerige werkomstandigheden. Deherbebossing ondervindt opdeze terreinen
geenextraarbeidstechnische problemen.
Hieronder wordtverder alleen ingegaan op de ruimingvanhetniet-verkoopbare hout.
Ervaringenuit West-Duitsland
Nadestormrampvan 1972endegrote bosbranden
van 1975heeft men inDuitsland veelervaring opgedaan met hetruimenvanniet-verkoopbare opstanden
(1,2,3).
Zeer jonge beplantingen tot ongeveer manshoogte
werden ondergeploegd. De ploeg wordt hierbij tussen
tweeplantrijendoorgetrokken.
Opstanden,dietezwaarzijnom deploeg intezetten,werden bewerkt metdecompactor of de Flecohakwals.Decompactor iseen machinedie is ontwikkeldvoor hetverdichten enhetafwerken vanafval op
vuilstortplaatsen. Dezemachine isvrijwelzonder wijzigingook bruikbaar inde bosbouw. Met het bulldozerbladworden de bomentegen degrond gedrukt enverTevensverscheneninNederlandsBosbouwTijdschrift
48(9),1976(178-180).
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brijzeld onder destalen noppen opdewielen.Hetgrote
gewicht (b.v.de HanomagC20:26ton) rustvaak op
niet meer dan5of6noppen.Hethoutwordt dus verbrijzeld enindegrond gedrukt. Demaximale afmeting
van het hout,dat nogdoor decompactor kan worden
bewerkt, ligt bijeendbhvanca.15cm.Hetaantal bewerkingen per havarieert vantweetotvier enis afhankelijk van dezwaarte endedichtheid vandeopstand. Per hazijnongeveer acht uur nodig,watdetotalekosten brengt opca.700-900 DM per ha.
Dehakwalsvan Flecoisspeciaal ontworpen voor het
verbrijzelen vanopslagenkapafval.Dehakwals wordt
getrokken door een rupstrekker die isvoorzien vaneen
duwblad. Dewalszelf heeft brede messenenkan met
waterworden verzwaard,waardoor eengewicht wordt
verkregen van 16ton.Dedoor de rupstrekker (270 pk)
omgeduwde bomenworden door dewalsin stukken
gebroken enindegrond gedrukt.
Hetaantal noodzakelijke bewerkingen isweer afhankelijk vandezwaartevan het hout enhetstamtal
per haenvarieert vanééntot drie.Bijtweetot drie bewerkingen bedragen dekosten 550DMper ha.Evenals
bij decompactor ligtde maximale dbhvoor de Flecohakwalsongeveer bij 15cm.
Brandvlakten diemetdecompactor ofdeFlecohakwalszijn behandeld kunnenvolgens Duitseervaringen inhandkracht of metdeQuickwood plantmachine
worden beplant.
Met het inzettenvan klepelmaaiers isweinig ervaring
opgedaan.Alleen inhet Forstamt Ville iseenbrandvlaktevan 17ha10-14-jarigegroveden geruimd metde
Nicolas. Dekosten bedroegen hier 940 DM per ha.Hier
bleek datvanaf dbh 16cmdeinzetvande Nicolas vanwegedeveelvuldig optredende storingen niet meer
verantwoord was.
Mogelijkheden inNederland
Zoals reeds inhet beginwerd opgemerkt leverteen
brandvlaktemetverkoopbaar hout geen technische
problemen bij de herbebossing op.
Vandevlakten die nietoogstbaar zijn kunnen de
jongste opstanden met klepelmaaiers van hettypeNicolasenWillibald worden aangepakt. Diverse loonbedrijven beschikken over dezeapparatuur. Isdeop-

stand redelijk goed gedund dan kan de klepelmaaier
worden ingezet toteen maximaal gemiddelde dbhvan
10cm,waarbij dedikste bomen nietzwaarder mogen
zijn dan 16cm.Bijeen hoog stamtalzaleen lagere
gemiddelde dbh moetenworden aangehouden.
Per hazalde klepelmaaier 8-12 uur nodig hebben
tegen een kostprijs vanƒ 5 0 , —ƒ 80,—per uur. Nade
klepelmaaier kaninieder geval direct inhandkracht en
indiende boompjes goed zijnverbrijzeld, met debosploegplantmachineof deQuickwood plantmachine
worden geplant.
Niet-verkoopbare opstanden,dievoor de klepelmaaier tezwaar zijn, kunnen,zoalsin Noord-Duitsland
isgedaan,met decompactor of de Fleco-hakwals worden aangepakt. DeFleco-hakwals wordt inde USAgeproduceerd en isnietop kortetermijn voorhanden.
Compactors daarentegen worden inonsland gebruikt
enzoudengehuurd kunnenworden.
Worden geenzware machines ingezet danblijft er
weinig andersover dan alle bomentevellen met de
motorzaagenop rillenteschuiven meteentrekker met
takhoutvork ofwiellader mettakhoutklem. Debenodigdetijd voor het afzetten isafhankelijk van dezwaarte
van het houten hetstamtal per haenkan op 20-25
manuur per hageschatworden.Voor hetop rillen
schuivenvan hethout meteenwiellader is6-10uur per
hanodig.
Dewiellader kost ca.ƒ 45,—per uur. Machinaal
planten ishiernazeer goed uitvoerbaar. Erzullen echter welzeer zwarerillenontstaan.
Ishetmogelijk alleen hetzwaardere hout boven 8à

Hanomagcompactor C20

Zwarestofontwikkeling bijde
inzetvandeWillibaldUFM
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10cm dbh(perkoenen) door geïnteresseerden uit de
opstand telaten halendanwordt voor dittype zwaardere opstanden het ruimingsprobleem teruggebracht
tot het inzettenvan de klepelmaaier.
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