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Populier en energie

/

J. W. Aardema
Rhenen

Elke handeling die wordt verricht vergt energie.
En energie wordt - zo is de laarste tijd duidelijk gebleken steeds duurder. De prijsstijgingen ervan liggen vei boven de
gemiddelde inflatie. Een duidelijk gevolg van het feir dat men
energie als een schaars goed is gaan beschouwen. Het is dan ook
van belang na te gaan hoeveel energie een handeling of werkzaamheid nu vergr en bij een veranderende graad van mechani-

satie zal gaan vergen. Men kan dan het energieverbruik mee
Iaten wegen wanneer men het proces zou willen gaan veranderen.

In dit artikel zal nu voor populier een huidig veel toegepaste
methode en een mogelijk toekomstig algemeen toegepasre methode op bovenstaande aspekt worden onderzocht.
Aan de andere kant mag niet vergeten worden dat bos, en dus
ook populier, (zonne)energie vast legr in de biomassa. Energie
die men kan gaan roepassen op plaarsen en tijdstippen die min
zelf min of meer kan bepalen. Bovendien kan men de biomassa
(voornamelijk hout) ook eersr voor andere doeleinden gebruiken en pas daarna de energie die in het ,,afva|" zit gaan be-

nutten.

Echter de bijdrage die van deze zijde aan de huidige energieverslindende maatschappij te verwachten is, is althans voor Nederland, uiterst gering.

1 Het energieverbruik in het bos
Zoals hierboven reeds is vermeld zijn twee werkmethoden op
hun energieverbruik onderzocht. En wel een huidig veel toegepaste methode waarin nog vrij veel zwaar handwerk, b.v. het
vellen met de motorzaag, en eeÍl zo veel mogelijk gemechaniseerde methode. Voor deze zo veel mogelijk gemechaniseerde
methode is gekozen omdar dir mogelijk het roekomstbeeld in
onze bossen zal zijn.
Naasr deze rwee werkmerhoden zijn ook rwee omlopen in beschouwing genomen, en wel één korte zonder dunning en een
langere met twee dunningen (zie tabel 1). Verder is aangenomen dat de opstanden een, voor Nederland, gemiddelde boniteit
van S 36 hebben. Een boniteit die al dan nier met bemesting
wordt gerealiseerd. Hetgeen dus berekent dat in geval van bemesting de kwaliteit van de grond lager kan zijn dan in het
geval dat bemesting achterwege blijft.

Tabel I
(Table

1

Opbrengsttabellen voor populier mer boniteit S 36.
Yieldtables lor poplar u'ith prodtction cdpdc;rt/ S 36.)
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H (m) N/ha

DHB
(cm)

V
(n3/ha)
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met schors
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(aee)
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r)
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30,2

tr)
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Poplar and energie
Conclusions

Íhe

energll aalue of poplar taood. is more tbar 10 timet rhe energlt
rpent ofl establilbmenï, tend.ing, hante$i*g and. ba*lage.
Mechanization ol tlte opnations tharply iicreatet eneigy coat*mptiot.
Haruettiog req*ires tbe largetl proporr;or ol the energy speni in tbe
lorett.
Nilrogetl fertiliz4tlon req*iret d glea, deal of fossil energy but uill
nearfu aluayt yield. more errerg!, pretent in tlte additional inirement,
Ha*lage 1e-q*iret approximately ilte urne drnotnt of eaergy at that
conytmed. by establ*bment, tending and barttesting togetl)er. -Tbe efficieney ruith tahich nnligbi h trtilized in íanfu uitb a sire-clau
qulity of S 36 is only 0.20-0.25 /o.

Meer gegevens betreffende bovensraande zijn onder ,,bijlage"

of in (1) te vinden.

De voornaamste resultaten van het onderzoek zijn

in

tabel

2

samengevat. Het ffansporr van her rondhout uit en buiten het
bos, de verplaarsing van mens en machines buiten het bos alsmede de energie besteed aan de teelr van het benodigde planrsoen zijn daarbij niet in beschouwing genomen. Volgens een
onderzoek van M. Á. Nieuwenhuizen (6) bedraagt de energie
nodig voor de teelr van het benodigde plantmateriaal ca. I Vo
van de in tabel 2 kolom 1 waargegeven waarden.
Uit tabel 2 blijkt dat bij overschakeling van de huidige op de
machinale merhode het energieverbruik bij onbemeste populier
ruwweg verdubbelt. Bij de bemeste populier is de stijging geringer door het konstante en vrij hoge energiebedrag van de
meststof zelf in beide gevallen.
Tabel 2 roonr verder dat het aandeel van de in het bos verbruikte brandstof (direkte energie) afneemt bij overschakeling
van de huidige op de machinale rnethode. Dit wordt u.root"u^là
doordat de produktie, het onderhoud en de repararie (indirekte
energie) van de in de machinale methode roegepasre zwaardere
en meer ingewikkelde machines veel meer energie vergr.
Een uitzondering hierop is de kategorie populier bemest: hier is
geen sprake van een duidelijke tendens. Dit wordt veroorzaakt

doordat de konsrante, vrijwel geheel indirekte energie voor
kunstmest in beide merhden procentueel zweiaÍder weegr bij de
minder energie-intensieve huidige merhode (en dus de-tendens
bij afwezigheid van bernesring tegenwerkt). De richting van de

ontwikkeling zaI - bij bemesting - afhangen van de omvang
van de bemesting en de mate van mechanisatie.
Tabel 2 geeft verder duidelijk weer dat de korte omloop bij
populier - uit energetisch oogpunt (MJ/8 m.s.) - ongunsrig is
in vergelijking mer de lange omloop. Dit wordr veroorzaakt
doordat de ongeveer gelijke hoeveelheid energie die nodig is
voor de aanleg en verzorging, bij kone omloop over minder mB
moet worden verdeeld.
Verder valt in tabel 2 op dar bij mechanisatie de hoeveelheid
arbeid die in het bos verrichr moet worden srerk afneemr, nl.
met 4040 7o.
Echter, de machinale merhode zal buiren het bos aanzienlijk
meer arbeid vergen, o.a. bij de fabrikage, onderhoud en reparatie, doordat de machines grorer en ingewikkelder zijn.
De laatste kolom van tabel 2 roonr aan dat de boven basaal bestede menselijke energie - verbruik boven hetgeen verbruikt
wordt in rusttoestand - gering is in vergelijking met de bestede
fossiele energie, nl. minder dan

l7o.
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Tabel 2 Energie en uren, nodig voor de teelt') en de oogst in het gemiddelde Nederlandse opgaande bos; uitkomsten per ha.
(Table 2 Energl and. ho*rt spent dtring establfubment (uirhot t ldiring ttock) tend.ing and hartesting in tbe auerage Dttcb high loresls; restht
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zonder de energie eo uren, nodig voor de teelt van het plantsoen

8) korte omloop (short rotztion)

b)

lange omloop (loog rotation)

Tabel I De procentuele verdeling van de fossiele energie - uit tabel 2, kolom 1 - over aaoleg, verzorging en oogst.
(Table 3 The lotsil enefg! -Table 2, colomn I - d.iaid.ed. oaer establishment, tetd.ing and. haraesting in /s.)
boornsoort, methode
(tree species, netbod)

aanleg (inkl.

terreinvoorbereiding)

(eoablishment)

oogst
verzorging (inkl.
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forest road.s)
populier 16 jr., huidig, onbemest
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t4

8
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r6

3
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5
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2
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I

6

86

7
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t
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3
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stede energie ca. 8500 MJ bedraagt. Hoeveel exra bijgroei is
er per omloop en per ha nodig om deze energetische kosten te
kompenseren? Bij populier heeft 1 ms spilhout m.s. eeo ener'
getische waarde van ca. 6.000 MJ, dat wil dus zeggen dat I m8
m.s. de energetische kosten van de bemesting kompenseert. Áangezien bij de kunstmest alle energetische kosten in rekening
zijn gebracht moet, aan de opbrengstzijde, de nefto energetische

opbrengst na verbranding worden bekeken. Zelfs wanneer er
van wordt uitgegaan dat 50 /o van de energie nodig is voor alle
handelingen voor en tijdens de verbranding, dan nog bedraagt
de kompenserende bijgroei per omloop per ha slechts 3 m3. Dit
is een ieer geringe hoeveelheid wanneer men bedenkt dat de
omloop 16 óf 3I jaar bedraagt De overige kunstmeststoffen,
zoals P en K, zijn veel minder energie-intensief' Dit betekent
dat bemesting met deze meststoffen - energetisch gezien - vrijwel altijd ook positief zal uirvallen.

4

Energieverbruik versus energie,produktie"

De oogrt lergt het grootrte deel aan de energie besteed io bet bot.

In tabel 2 is weergegeven dat de aanleg,

Er mag echter niet vergeteo worden dat bij de produktie van
voedsel - waaruit de mens zijn energie haalt - ook fossiele

en 288 MJ/^t (korte omloop, machinaal en bemest) vergt.
Voeg hietbij de afvoer zoals hierboven omschreveí met 224

energie is verbruikt. Hiervoor worden bedragen van 8 x de energetisihe waarde van het voedsel genoemd. Brengt men deze
,fossiel-menselijke" energie bij de bosbouw in rekening (daar
wordr immers de menselijke energie nuttig gebruikt) dan wordt
deze ,,fossiel-menselijke" energie voor de huidige methode wel
belangrijk nl. ca. 6 7c van de bestede fossiele eneÍgie' Bovenstuunde maakt het ook mogelijk om menselijke en fossiele energie bij elkaar op te tellen.
Íabel'3 geeft àe verdeling van de energie uit tabel 2 over de
onderdelen aanleg, verzorging en oogst.

Hierbij valt op dat de oogst de beiangrijkste energieverbruiker
is. Soms speelt echter ook de aanlegfase een belangrijke rol,
waarbii deze

aanlegf.ase

belangrijker wordt naarmate:

-

er meer meststof wordt toegediend,
de opbrengst per omloop geringer is. Dit omdat dan de aanlegkosten over minder m3 moeten worden verdeeld,
- de mechanisatie geringer is, daar bij mechanisering bij de
aanleg energetisch weinig (absoluut) verandert.
Opvailend ii dat de plastic stamvoetbeschermer in de aanlegfase
nógal wat energie verbruikt, nl. ca. 25 /a bii bemeste opstanden
en bij afwezigheid ervan zelfs 40-807a.

2

Energieverbruik bij het afstantltransport
De afvoer van het gevelde populierehout uit het bos naar de
plaats van verwerking blijkt veel energie te vergen. Uitgaande
uan een rondrit van 300 km en een netto lading van de vracht-

wagen van 30 ton vergt de afvoer 224M| /^t. Dit is mer uitzondering van de bemeste machinale methode meer dan de
energie besteed in het bos bij aanleg, verzorging en oogst.. In
u.rgélilking met de goedkoopste energiemethode in het bos
- truidige methode, onbemest, iange omloop - is de afvoer zoals
boven omschreven zelfs ca. 740 7o meet energie-intensief!
Van de bestede energie aan de afvoer is ca. i/4 brandstof (direkte energie). De ,,fossiel-menselijke" energie is bij de afvoer
geheel te verwaarlozen (minder dan 0,5 %).

3

Energie in kunstmest (kas)

tabel 2 is reeds gebleken dat de toegepaste (kas) mesrstof de
benodigde hoeveelheid fossiele energie sterk doet toenemen. De
hoge energetische kosten van de meststof komen vrijwel geheel
voor rekening van de stikstofkomponent. Eén kg zuivere stikstof
vergt ca. 80 MJ. Met inachtneming van alle overige handelingen
ter,tlt..tt dit in ca. 85 MJ/kg zuivere stikstof' 312 kg kas bevat
ca. 100 kg zuivere stikstof, zodat de aan deze hoeveelheid be-

In

verzorging en oogst
tussen 93 MJ/ma (lange omloop, huidige methode en onbemest)

MI/ms dan vergen deze twee groePen tesamen tussen 317
5t2 MJ/m3.

en

\Torden deze bedragen vergeleken met de hoeveelheid energie

in 1 ms met schors (ca.6600 MJ) dan is dit 5-8 To.Yoothout
in vers gevelde toestand (nat) is de energetische waarde slechts

ca. 5300 MJ/m8 met schors en wordt het boven omschreven
interval 6-10 %.
Of wel populierenbossen produceren veel meer energie dan zii
aan fossiele energie vergen voor aanleg, verzorging oogst en
afstandtransport. Echter in vergelijking met andere onderzochte
(naaldhout) soorten is de verhouding de slechtste (10 tot 20
keer versus 20 tot 30 keer).

5

Omzetting zonne-energie in houtenergie
Verder is mogelijk ÍLa te gaaí welk gedeelte van het zonlicht in
her geoogste hout is vastgelegd. Uitgaande van een instraling
van 31,5 x 1012 J per ha per jaar en een oogstbare bijgroei van
12 m3 met schors per jaar (met een ovendroge energetische
waarde van 6600 MJ/mo) is dit slechts 0,25 Vo.Voor vers ge'
veld hout (5300 MJlma) is het zelfs slechts 0,207o.I7aarden
die ook voor andere naaldhoutsoorten van gemiddelde boniteit
zijn gevonden (met uitzondering van grove den, nl. Q110,I2 Vo, doch deze komt veelal oP de zeer arme gronden voor).
Áfttandtransport 1)e/gl meer energie, dan die in het bot aterd wrbr*iht.

4T

-

StikstoÍbemesting vergt veel fossiele energie maar zal vrijwel
- aanwezig in de ekstra bijgroei - opleveren.

altijd meer energie

-

Het afstandtransport vergt een hoeveelheid energie die in

dezelfde orde van grootte ligt als het energieverbruik nodig voor
aanleg, verzorging en oogst.
- Het rendement waarmee het zonlicht wordt gebruikt bij opstanden met een boniteit van S 36 bedraagt slechts 0,20-0,30 Vo.

Bijlage
Gehanteerde werkmethoden bij huidige teelt en oogstsystemen
en de machinale methode; gegevens per omloop.
Algemeen:
boniteit S 36;
herbebossing van een kapvlakte, groot 2,5 ha;
onderhoud bosweg met behulp van een trekker;
bemesting (indien toegepast) 3I2 kg kalkammonsalpeter/ha
(resp. in 1e, 2e en 3e jaar 100, 200, 200 g/boom);
per plant een plastic stamvoetbeschermer van 60 cm hoog;
aanleg: 625 sr/ha, eenjarig stek (omloop kort 16 jr. vanaf stek);
aanleg: 625 st/ha, eenjarig stek (omloop lang3l jr. vanaf stek);
snoei, in 4 keer tot 8 m bij populier lange omloop (in hand-

werk).

-

huidige methode:
kapafval in handwerk op rillen, uitsluitend korte omloop;
onkruidbestrijding: plantspiegelgewijs met bosmaaier, I x;
oogst met motorzaag;
afvoer sortiment: door landbouwtrekker f kraan f wagen.

-

machinale methode:

kapafval op rillen met trekker; uitsluitend korte omloop;
chemische onkruidbestrijding: plantspiegelgewijs, 3 x;
oogst door oogstmachine; afvoer sortiment door forwarder.
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6 Konklusies
- De energetische waarde van het populierehout

is meer dan
10 keer de energie besteed gedurende aanleg verzorging, oogst
en het afstandtransport.
- Mechanisatie van de werkzaamheden doet het energiever-

bruik sterk stijgen.
- De oogst vergt het grootste deel van de energie besteed in
het bos.
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