Techniek in gebruik
genoemd. De machines met een haktrommel
of een rad kunnen de gewenste snippers doorgaans wel maken. Machines met widia beitels
kunnen goed stobben verwerken en ondervinden minder slijtage van zand maar maken
sneller slierten en minder fijn hakwerk.
Uiteindelijk worden de snippers voor ze de
oven in gaan nog verder verkleind, net wat
grover dan zaagsel.

• Zelfrijdend

Houtsnipperen steeds meer een
logistieke formule

Om capaciteit te draaien is motorvermogen
een eerste vereiste. Voor versnipperaars die
stammen tot zo’n 28 cm kunnen verwerken is
een trekker tussen 110 en 147 kW (150 en 200 pk)
geen overbodige luxe en sommige van deze
machines kunnen tot 191 kW (260 pk) vermogen de baas. Maar nog een maatje groter
bestaat ook. Bijvoorbeeld voor stammen tot
45 cm of zelfs tot 70 cm. Zeker bij 70 cm is dat
werk voor een opbouwmotor tot wel 441 kW
(600 pk). Nu landbouwtrekkers met 147 kW
(200 pk) of zelfs meer aftakasvermogen al
lang geen uitzondering meer zijn, kan ook een
trekker aangedreven versnipperaar een flinke
capaciteit halen. Tot 45 cm snipperen met een
aftakas aangedreven machine is inmiddels
mogelijk. Om capaciteit te draaien en op
arbeid te besparen is een kraaninvoer een
vereiste.
Een zelfrijdende machine heeft alle ingrediënten in zich voor capaciteit en comfort voor de
machinist. Optimaal zicht op het werk, een
wendbare en compacte machine en veel
motorvermogen. Tot voor kort waren die

Met een versnipperaar met kraaninvoer en een kipper aan een trekker is goed houtsnippers
te verzamelen. Zo’n combinatie is flexibel inzetbaar en heeft een relatief hoge capaciteit.
Ten opzichte van een zelfrijdende versnipperaar is het motorvermogen een beperking.

machines eigenlijk nauwelijks te koop en de
enkele specialisten die heil zagen in zo’n
machine stond weinig anders te doen dan zelf
wat te bouwen. In een jaar tijd lijkt daar verandering in te komen. Wim van Breda zette
samen met Vredo de Kantonnier op de markt.
Aanvankelijk is de Kantonnier bedoeld als

voertuig voor bermen en sloten maaien, maar
dit jaar zijn twee Kantonniers ook uitgerust
met een houtversnipperaar. Veenhuis leverde
vorig jaar bij Jansen in Wijhe de eerste zelfrijder Multitrac MT 280, die al van het begin
af aan was bedoeld om het bermenwerk in
de wintermaanden aan vullen, met hout-

Jaarlijks worden duizenden kuubs hout versnipperd, verzameld en getransporteerd. Zo’n 160.000 kuub gaat
er naar energiecentrales. Om dat rendabel te doen worden inmiddels al diverse zelfrijders met een grote
verzamelbak ingezet.
Tekst en foto’s: Martin Smits

H

outsnippers krijgen steeds meer
een nuttige bestemming. Ter plaatse
tussen de bomen of struiken blazen
is de makkelijkste oplossing, maar een forse
hoeveelheid snippers gaat op de vrachtwagen
voor een commerciële bestemming. De centrale van Essent in Cuijk is met 36.000 ton
snippers via een meerjarig contract met
Staatsbosbeheer grootafnemer. In Lelystad
neemt Nuon jaarlijks zo’n 20.000 ton per jaar
voor zijn rekening. De centrale in Cuijk is
meer gericht op productie van elektriciteit
en verwerkt totaal ruim 240.000 ton hout per
jaar. Behalve houtsnippers is ook een houtzagerij een belangrijke toeleverancier.
In Lelystad ligt de nadruk meer op productie
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Lammert van ’t Hof:
“Even wennen...”
Lammert van ’t Hof is vaste machinist op de
machine van Van Werven. “In het begin is het

van warmte voor de stadsverwarming. De hoeveelheden zijn indrukwekkend, maar met 20
MegaWatt levert de centrale in Cuijk nog
maar voor 55.000 huishoudens stroom.
Ter vergelijking, de Amercentrale van Essent
in Geertruidenberg levert 600 MegaWatt.
De levering van snippers aan een centrale
betekent dat de logistieke formule goed in
elkaar moet zitten om rendabel te werken.
Capaciteit en arbeidsbesparing zijn de sleutelwoorden.

• Hakken
Niet alle hout is geschikt voor de energiecentrale. De houtsoort is niet zo kritisch, mits
de verschillen tussen grote partijen niet te
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extreem zijn, bijvoorbeeld eik tegenover wilg.
Het mooiste is een zo constant mogelijk
mengsel van verschillende houtsoorten. De
vochtigheid mag tussen ruwweg 40 en 55%
liggen. Vers gesnipperd hout voldoet meestal
aan die eis. En het hout moet vooral schoon
zijn. Het asgehalte mag maximaal 3% van de
drogestof zijn. Zit er teveel zand in een partij
dan kan dat er met een zeeftrommel uit worden gehaald. Maar het kwaliteitsaspect waar
de versnipperaar verantwoordelijk voor is, is
de grootte van de snippers. Voor de centrale
in Lelystad is het streven naar een afmeting
tussen 1 en 2,5 cm vierkant gemeten. In Cuijk
wordt een streven naar 3 tot 4 cm lengte en
een paar centimeter breed als streven

even leren om met de kraan te werken. Anders
dan een autolaadkraan of een wegenbouwkraan
reageert een kraan voor houtinvoer veel sneller
en het is ook even leren hoe je zo goed mogelijk
invoert voor maximale capaciteit. Gaat er mooi
hout doorheen, dan is messen slijpen maar hooguit om de paar dagen nodig. Bij de klus waar veel
stobben en grond in het hout zitten slijten de
messen snel, is de capaciteit minder en moeten de
snippers ook eerst door een zeeftrommel voor het
naar de centrale kan. Grond tussen het hout was
ook de vermoedelijke oorzaak dat de blaaspijp
een keer verstopt raakte.”
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• Veenhuis Jansen
• Trekker met versnipperaar
Een trekkercombinatie van versnipperaar,
kraaninvoer en een verzamelwagen is flexibel
inzetbaar. Bij sommige typen is de kraan ook
los van de versnipperaar te gebruiken. Tegenover een zelfrijder is motorvermogen sneller
een beperking. Een trekker met een goede
omkeerinrichting is een voorwaarde. Een
combinatie met een kipwagen is vrij algemeen,
maar er zijn ook hoogkippers leverbaar om
meteen op een container te lossen. Bijvoorbeeld OBM levert zijkippers tot 16 kuub
inhoud met 12 ton draagvermogen die op
3,25 m hoogte kan lossen. De prijs voor zo’n
kipper zit op ongeveer 26.500 euro. Een hakker tot 28 cm met kraan kost maximaal
65.000 euro. Ten opzichte van de prijs van
een zelfrijder is dan nog geld over voor een
hele flinke trekker.

De broers Jos en Han Jansen in Wijhe raakten
door een zelfgebouwde machine van een
Belgische aannemer geïnspireerd om een
zelfrijder voor bermenonderhoud aan te
schaffen. In de zomer van 2003 bouwde
Veenhuis Machines in Raalte een zelfrijder
voor Jansen. Die werd meteen ook voorzien
van een Zuidberg fronthefinrichting en een
mechanische aftakas. Het basisvoertuig is
geleverd door AgChem Europe in Grubbenvorst. AgChem is specialist in zelfrijdende
voertuigen voor de landbouw en gebruikte
voor de Veenhuis MT 280 componenten uit
haar zelfrijderprogramma. Het chassis met
10 ton draagvermogen is wel speciaal voor de
MT 280 ontwikkeld. De motor is een 275 pk
Caterpillar. De kipbak heeft 17 kuub inhoud
en de machine is 2,55 m breed op 650/65 R 26
banden. Sinds kort werkt de MT 280 met een
TP 280 houtversnipperaar.

• Van Werven
De Vredo zelfrijder bij Van Werven heeft een motorvermogen van 287 kW (390 pk)
en kan wel tot 40 kuub houtsnippers per uur maken.

versnipperaar. Hout versnipperen en bermen
maaien vullen elkaar mooi aan en voor de aannemer die beide takken van sport bedrijft, is
dat een manier om de machine het jaar rond
in te zetten. En gezien de investering in dit
soort machines, die kan oplopen tot ruim
300.000 euro, is een jaarrondbenutting ook

noodzakelijk om rendabel te draaien. Daarom
zal een trekkercombinatie ook nog lang voor
veel bedrijven een economische keuze blijven.
Het voordeel blijft dat een trekker makkelijk is
af te koppelen en inzetbaar is voor ander werk.
Ook een zelfrijder kan meer dan snipperen,
maar hij blijft toch een specialistenmachine.

Van Werven Energie in Biddinghuizen draait
inmiddels al vier jaar met een Vredo VT3926.
Dat is een vaste combinatie met een hydraulisch aangedreven Bruks Klöckner haktrommel die stammen tot 40 cm aan kan. Die
wordt hydraulisch aangedreven. Het voertuig
heeft een 20 kuubs opvangbak die met bodemkettingen op een container kan lossen. Het
motorvermogen is 287 kW (390 pk). Als het
lekker draait, dan wordt er ongeveer 40 kuub,
ofwel een grote container, per uur verkleind.

• Vredo Kantonnier
De Vredo Kantonnier is op de markt gebracht
om in combinatie met een Herder arm bermenonderhoud te doen, maar is ook multifunctioneel inzetbaar. In de landbouw draait
de Kantonnier inmiddels ook met een mestinjecteur. De opvangbak heeft een inhoud van
ongeveer 18 kuub en de motor heeft een 184
kW (250 pk) John Deere motor aan boord.
Wim van Breda ruste begin dit jaar twee
Kantonniers uit met een versnipperaar. Eén

De Veenhuis zelfrijder van Jansen uit Wijhe heeft een 275 pk motor en werkt sinds kort met
een houtversnipperaar. Zo wordt de machine rendabeler ingezet. Afgelopen seizoen maaide
de machine volop bermen.

draait momenteel op proef met een TP versnipperaar op een mechanisch aangedreven
aftakas. De andere heeft een Husmann versnipperaar met een hydraulische aandrijving
die volgens berekening 110 kW (150 pk) over
kan brengen. De Herder arm blijft bij het ver-

Jos Jansen:

“Meer capaciteit...”

snipperen op de machine en wordt dan als
invoerkraan gebruikt, hoewel de praktijk nog
moet bewijzen hoe geschikt de Herder arm
voor dit doel is. Die mist namelijk de parallelgeleiding van een echte houtkraan en reageert wat minder snel. Bovendien wordt de
machine met geïntegreerde houtkraan ook
wat compacter. Een Kantonnier met Herder
maaizuiger kost zo’n 250.000 euro. Voor de
versnipperaar komt er nog ruwweg 60.000
euro bij. Zowel een kipbak als een bak met losbodem zijn leverbaar.

Jos Jansen is goed te spreken over de zelfrijdende

• Verbrandingswaarde

Veenhuis. “In bermenwerk heeft de machine fors
meer capaciteit dan een trekkercombinatie. Net in
de periode dat het bermenwerk stil ligt, is er veel
hout te versnipperen en daar is deze zelfrijder
prima geschikt voor. Zo wordt de machine ook
rendabeler ingezet.” Met de nieuwe zelfrijder
verwacht Jansen voor de toekomst ook hout te
gaan versnipperen dat bestemd is voor energiecentrales. Tot nu toe gebruikt Jansen de houtsnippers uitsluitend om met bermengras bij te
mengen voor het eigen composteringsbedrijf.
Om ook stobben en ander materiaal te kunnen
verkleinen heeft Jansen ook een shredder in
combinatie met een zeeftrommel in gebruik.
De Kantonnier heeft een 184 kW (250 pk) motor en draait al een paar jaar met een Herder
arm in het bermenonderhoud. Nieuw is de inzet met een versnipperaar. De Herder arm
wordt dan als invoerkraan gebruikt.
32]

Tuin en Park Techniek • februari 2005

Tuin en Park Techniek • februari 2005

Een centrale zet ongeveer 85% van de verbrandingswaarde van hout om in bruikbare
energie. Een ton houtsnippers heeft ongeveer
12 MegaJoule (MJ) per kg in zich. Dat getal varieert wat met de houtsoort en naarmate het
vochtgehalte hoger is, pakt de verbrandingswaarde ook wat lager uit. Volgens de natuurkundeboeken heeft droog loofhout bijna 18
MJ/kg en naaldhout bijna 20 MJ/kg in zich. Ter
vergelijking, benzine is goed voor 43,6 MJ/kg,
een kuub aardgas voor 30 MJ en stookolie is
42 MJ/kg. Hardhout heeft door zijn grote dichtheid meer energie per kuub, per kilo maakt
het niet zoveel uit. Voor een energiecentrale is
daarom beuk, eiken of berk interessanter dan
naaldhout of populier. Gemiddeld weegt een
kuub gesnipperd hout ongeveer 350 kg. •
Ir. M.C. Smits is freelance-journalist mechanisatie, Biddinghuizen.
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