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Opsnoeien voor hoogwaardige
houtkwaliteit en duurzame
CO2-vastlegging in houtproducten
De Nationale Bossenstrategie wil onder meer het hoogwaardig gebruik
van hout stimuleren als duurzame grondstof en om CO2 duurzaam vast te
leggen in materialen. Om CO2 langer op te slaan, is het belangrijk om hout
dat geoogst wordt, zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Het opsnoeien
van bomen die de potentie hebben om hoogwaardig hout te leveren,
is een middel dat daarbij kan helpen. In dit Bosbericht wordt ingegaan
op opsnoeien en hoe dit zich verhoudt tot de doelen uit de Nationale
Bossenstrategie.

Stimuleren hoogwaardig houtgebruik
In de Bossenstrategie1 staan verschillende maatregelen om de verschuiving naar
een hoogwaardigere toepassing van (Nederlands) hout te stimuleren. Zo werken
de ministeries van LNV en BZK aan een
stimulerings- en innovatieprogramma
voor biobased producten met een speciale focus op loofhout. Verder moet het gebruik van loofhout als brandhout worden
geremd door het Schone Luchtakkoord en
dient het gebruik van biomassa in energiecentrales afgebouwd te worden. Ten

CO2-winst tov uitgangsscenario (in Mton)
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Figuur 1: CO2-winst van een geleidelijke verschuiving van afzet van Nederlands hout van
10%, 20% en 50% over de gehele breedte naar een hoogwaardigere toepassing
(Bron: Oldenburger et al., 2020).

zou een lichte toename van de houtoogst
gecombineerd kunnen worden met het
behalen van natuurdoelen.
Terreinbeheerders en rondhoutzagerijen

langere levensduur. Hoeveel CO2-winst

verschuiving van 20% levert in totaal
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is het belangrijk te weten dat er binnen

een verschuiving van 50% is de CO2-
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industrieel rondhout vier productklas-

winst na tien jaar zelfs 1,70 Mton CO2.

is er een ambitie om de productiecapaci-
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Ter vergelijking: in het Klimaatakkoord

teit voor houten bouwmaterialen, zoals

levensduur (bron: Oldenburger et al.,

staat het streven dat bomen, bos en na-

CLT (Cross-Laminated Timber) en OSB

2020):

tuur tot 2030 0,4 tot 0,8 Mton CO2 extra

(Oriented Strand Board), uit te breiden

• Lang: circa 50 jaar, zoals bouw- en

vast moeten leggen. Met een verschui-

in Nederland of in de grensregio. Bij terreinbeheerders ligt de opgave om meer
en kwalitatief hoogwaardiger hout te leveren uit het Nederlandse bos. Dit vereist
beheer gericht op kwaliteitshout.

CO2-winst hoogwaardig houtgebruik

Een hoogwaardig gebruik van hout leidt

constructiehout;
• Middel: circa 26 jaar, zoals vezelhout,
fineer en meubel-, kist- & paalhout;

1 http://bitly.ws/tRte

sing van hout wordt hier een belangrijke
bijdrage aan geleverd.

• Kort: circa 3 jaar, zoals papier en
karton; en

Natuurlijke stamreiniging

• Geen: circa 1,5 jaar, zoals animal
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stamreiniging zorgt van nature voor

wordt ingezet dan nu het geval is, is de

noestvrij hout. Echter, dit proces levert

CO2-winst in tien jaar tijd 0,34 Mton

niet altijd de gewenste houtkwaliteit op.

(Figuur 1; Oldenburger et al., 2020). Een

Of natuurlijke stamreiniging voldoende

is voor de productie van noestvrij hout is

boomsoort: een lichtboomsoort stoot

takken) kan jaarrond gebeuren, van-

immers afhankelijk van een aantal fac-

sneller zijn takken af dan een schaduw-

zelfsprekend rekening houdend met het

toren. Allereerst, de boomsoort. Niet alle

boomsoort.

broedseizoen. Opkronen (het verwijderen

boomsoorten hebben een goede natuur-

van levende takken) dient te gebeuren
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Praktijkadvies voor opsnoeien
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Qua opsnoeihoogte dient uiteindelijk

DOS vormt de diameter van de noestige

Dankzij de hogere houtprijs voor hoog-

tot maximaal de helft van de verwachte

spil ofwel noestige kern: het deel van de

waardig kwaliteitshout kunnen nog

eindhoogte van de boom opgesnoeid te

stam waarin zich nog noesten bevinden.

steeds voldoende inkomsten gegenereerd

worden. In de praktijk is een opsnoei-

Over het algemeen geldt de vuistregel:
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10-16 cm. Voor het bereiken van een lage
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opsnoei tot 6-7 meter (hoge snoei) kan

DOS kunnen meerdere opsnoeibeurten

een stokzaag of stokschaar gebruikt

nodig zijn, met hogere kosten als gevolg.

Gino van Maaren

beveiliging) gebruikt wordt, kan alsnog

Om deze noestige kern (de DOS) ligt de
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gekozen worden voor een handzaag of

noestvrije mantel die ontstaat wanneer

handschaar.

de snoeiwonden volledig overgroeid zijn.
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DOS

Aantrekkelijk bos

Direct na het opsnoeien wordt de groot-

Door te focussen op de productie van

ste diameter over de takstobben geme-

duurzaam, kwalitatief hoogwaardig

ten. Deze diameter wordt ook wel de DOS
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