de hourwnl nls
Moq ehjke bnon
VAN

inkomsrcN

oniENrERENd oNdenzoEl<
NAAR de El<oxovrisch E
qrb nu il<svr r[rl lthrdrN
VAN

l<[EiN

E

ouToPSTAN de

op hEr borRENbcdnijt
CENTRUM LANOBOUW EN MILIEU

rtr

I
I

DE g0Ufl'IAt AI,s

M0OELIJKE BRol{

vAN ISK0MSÍ0I{

OrlErtterend onitêrzoek naar de ekononisoho
gebruiksnogeJ.tJkheden yan kleLno
houtopstanrlen op het boerenbeclríJf

StÍchttng Centrun Lendbouv en !ílltcu

J.lírl. yan 0nnergn
DiErVr

n.A. têD Brusscl.
tl.Jc vêD d,cr l{eÍJiton

April

1982

I

Dd

UOUTIfAI,

AtS

MOOETIJKT BROI{

VAN

IT{KO!{SÍEI{

OrÍËntorend ond.erzoek naar d,e ekonoulscho
gebruikenogellJkbeden van klotne,
houtopstenden op het bosrenbedrtJf

t
f

I

StÍahttng Centnu

bendboun en

J.ll.A. van 0uucrcn
Dr Dr

Yr

[.4. ran Brussel.
lfrJo yan d,cr l{olJden

April

1t82

l{llÍsu

I

VOORWOORD
Moderne landbouw en natuurbehoud kunnen

niet samengaan. Deze opvatting traft men aan ln uiteenlopenile kringen: landbouworganisatiesr natuurbesehernlng, overheld,. Niet aelden koncentreert het
konfLikt zich rond houtwallen.
Dit rapport probeert te laten zien dat houtrvallen wel degelijk
een plaats kunnen hebben in het noderne landbourbedrijf, met nane
i{anneer zij vord.en benut voor de eigen energievoorziening, Deze
exp].oitatievorm lijkt een acceptabel uurinkomen te kunnen opleverenr vooral op bedriJven zonder aardgasaansluiting. Daarnee ontstaat zicht op een geÍntegreerde oplossÍng van het houtwallenprobleemr waarbij tegelljk vordt bijgedragen aan neerdere doelstellingen: behoud van natuur en randschap, energiebesparing op het
platteland en veiligstelllng van inkomens ên arbeidsplaatsen in de
Iandbouw"

Dit rapport is uiteraard nlet bed.oeLd als het raatste woord, over
houtvalLen, maar julst ars het begin van een meer konstruktieve
diskussie over houtvallen (.en het tand,bou/natuurvraagstuk Ín het
algemeen). Het draagt enigszlns het karakter van plonierswerk en
zal daar onvernijdeJ.ijk de sporen van vertonen. Dee te neer gtellen
wij het op prijs, konmentaat en suggeeties te ontvêngen.
De oorspronkelijke versÍe van dlt rapport is opgesteld door J.lí.A.
van Omneren in het kader van een J-naands stage vanuit de Hogere
Bosbouw- en cultuurtechnische school bij het cLM. Eij verd bege-

leÍd door ondergetekenden.

Onze dank gaat

uit naar de volgende pelsonen voor deskundig

kour-

nentaar en advies:

ll. Arts, Instituut voóf Mêchanisetie, Arbeid en oebouven
0.J. Baaliens, RiJksÍnstituut voor Natuurbehêêr
J.C.A.M. Bervaeer Staatsbosbeheer
J.H. den Boon, Centrun voof Ehergiebesparing
l,I.H. DÍenontr RliksinEtltuut voor Natuurbeheer
G.P. Hekstra, Mlnisterle ven Volksgezondheltl en MtlÍeuhygiëne
A.t. de Regt, Staatsbosbeheer
A.C.J. Weerslnk, Landbouvschao 0e1d€rlenal
Deze utrtgave rerd Bede EogellJk genaakt door een financlête bijdrs,ge van de Rljksplanologische DÍenst.
van BrusseL
lll.J. van. der WelJclen
N. A.
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INLEIDINC
Voor de Tweede l{ereldoorlog naakten houtual.Len een funktioneel onderdeel uÍt van het boerenbedriJf. ze rerden aangeplant en onderhouden om uiteenlopende redenen: eigendonsnarkering, veekering,
leverantie van brand- cn geriefhout, bestriJding van uinderoeie
Enz. Deze funkties verl.oren na 19+j anel hua betekeniE door de
lntrocluktle van prÍk- en schrikd,raad, inport van goed,kope buitenlandse houtsoorten En kunststoffen en daling van de energieprije.en.
Bovendien leidde de meohanisering tot vraag naar grotere percelen,
waarbij houtwallen niet zelden een obstakeL vornd.en. Deze veranderingen Leidden eerst tot vervaarlozing en vervolgens ook oprulning
van houtwallen, veelal in het kad.er van rullverkavelingen. Dit zeer
tot verdrÍet van natuur- en randschapsbescherners, en sons ook wel
een beetje van de boeren zelf.

rn 1)lJ

riJksoverheid in de Relatienota met het plan om
deze konfl.Íkten op te rossen door de boeren te betalen voor de
lnstandhouding en hEt onderhoud van houtwalren. Ter Ínvoering
van cllt pran verschenen lnnld.d.ers d,e Beschikking uÍtvoering 0nderhoudsoveresnkonsten en dE Beschikking AanwÍjzlng Land.schapselanenten. voorul.tlopend op nadere regelingen yerd.en orÍêrêêÍrkousten afgesloten ln de poel-Eeinkenszand, Linburg en de ruÍlverkavellng Agel.o-Reutun. Het Llgt ln de bedoellng dat boeren
ln beginsel aanspraak kunnen maken op een voli.edige vergoed.ing
van opbrengstdervlngen en arbeld. (op CAO_basis).
Nu kan nen dit overheidsbereid toeJuichen uit gezichtepunten van
natuur- en landechapebeechcrning, rekreatie en agrarieche inkonenepoeitiet nen hoeft geen profeet te ziJn onr te voorepell.en dat de
budgettaire ruiute voor deze vorm vàn landschapabeheer in een tiJd
kvanr de

1

tran ekononische receseÍe beperkt zal ziJn. Ook voor houtual"beheer
via vriJwilligers ziJn de perspektieven beperkt: de boer bLiJft
imners afhankeliJk van de niet-Eegarandeerde medewerking van
derden. Via deze strategieën zal dus naar een beperkt deel van
de houtwallen in stand kunnen vorden gehouden. Dit roept de vraag
op! zijn er neer perspektiefbied.ende strategieën mogelijk?

In dÍt rapport wofdt teruggegrepen op de oorspronkeliJke rol

van

houtwaLlen: funktioneel onderdeel van het boerenbedriJf. Nagegaan
wordt:
- vel-ke ziJn de verecbillende gebruiksmogeliJkheden van de houtopbrengst van houtopstanden?
- ïÍ8t ziJn voor de boer de financiêle koeten en baten?
- uat ziJn de toekonstpefspektieven voor de diverse gebruiksnogeliJkheden?
Ter beautwoordiug van deze vragen ziJn gesprekken gevoerd net een
groot aantal instantles en persooe;1 r is een uitgebreide literatuur-inventarisatie ged.aan en zijn berekeningen ultgevoerd. Eet
is de bedoeling dat dit onderzoek ln een later stadiun r*ordt verdiept en verbreedr vaarblj ook uÍtvoeriger tle effekten van houtopstanden op gewasopbrengst en bedriJfsvoering worden betrokken.

Bet rapport ie opgebouud uit a delen:
- een algeneen gedeelte net gegcveng oYer effektenr koeten en
baten van houtvallen, ongeacht het epecifieke gebruik;
- ê€D biJzoader gedeelte, waarin de belangriJkete gebruiksmogeliJkhcden de revue paBBGrsDr

Dit rapport heeft als ondcrverp de IS!g!. Er wordt net nadruk
op gewezen dat dit voord ruin ie opgevat. In feite gaat het on
alle kleinere houtopstandea die in partikulier agrarisch gebruik
ziJa, zoale: houtval, houtkade, houteingelf Ícg-.r dijk- en erfbeplanting, heggen, overhoeken, geriefbosJes en hakhoutpercel'en.
Voorte wordt in dit rapport gebruik genaakt van de volgende begrippen:
gebruiksnocel i.'lkhe i d : een nanier ïaarop aktief gebruik genaakt
kan vorden Yan houtuallen;

2

funkt i e :

effekt:

het nut dat de aanwezigheid van de houtwal heeft voor de boer, zouel door de
exploitatie ale door positieve effekten
(biJvoorbeeld windkering) ;
een gevolg dat de houtwal heeft voor geua6 en bedriJfsvoering, zowel ín positleve
als in negatieve zin.

3

DEEL A : HOUTWALLEN ALCEMEEN

4

I DE HOUTUAL IN HETKULTUURLANDSCI-IAP
1.1.
Reeds

in

tiJd epeerden houtuar.ren een ror ars
veekering, zoala briJkt uit caeears geschrift De
Bel1o Garrico.
rn de MËddeleeuvea werden rond stadsuallen (bi5voorbeeld
DoeBde Roneinse

burg) strulkgewassan gesitueerd voor de verdediging.
prant beetond neestal uit neidoora(achtigen).

Deze aan-

en werd piJn*
nauukeurig onderhouden terwille vaa de ondoordrin8baarheld. Daarnaast rerd.en wer hakhoutperceren aanger_egd. dn de vijand het derven van roopgraven zo moeirrjk nogeriJk
te naken, Het
hout van dergei.ljke beplantÍngen yerd veelal benut voor
de aanleg
van beschoeilngen, bruggen, slulzen en sturen.

liJk

0p tle zanrtgronden werd, rond de essen vaak eEn rir.d
of rllclual aangelegil on het v6ê - Ín dlt geval echepen - en het nild te
ïeren. sons ging het hrer prÍnair on bescheruing tegen zandveratuivingen. zorn houtval verd. opger,orp€n net de grond uÍt de
sreppel clle aen weersziJden werden gegseven. Ook nas vel sprake van
het sÍnpelweg sparsn van eon reep bos blJ tte kap.

natte etreken werden houtrallen gepLant net gre ppels (".q.
sloten) aan yeerszÍjden. Eet accent bij deze hou
en lag echter
op de uaterkering, net nane biJ <le bescherning
van ontginnrngen
tegen water uÍt het hoger gelegen, niet_ontgonnen gebied.
Ook 1n

ïaarmate, nede door de inwerkÍngtredrng van de
Markenet in 1gg6,
de partÍkullere grondeigend.on toenan €n neer
agrarische grond
werd. verd.eeld, ontstond een toenemende
behoefte aan eigen{,ons_
en perceelsscheidlngen. Afhankelljk van de
hoogteligging koos
men hl'erbij voor houtrarlen of voor
sr.oten (al dan niet gefLani<eerd d'oor een houtsinger). ueestal neakte
Den daarbÍj gebrutk

5

van loofbonenr soms van neidoorn of naaldbonêor
De biJgroei van de bonen Leverde het zogenaande EEiS&l5lt
dat trourens ook Ïrerd geteel-d in speciale boerengeriefbosles.
De toepassingen uaren velerlei: stelen voor Sereedschap uit
eseehout, bonestaken van de liJsterbesr berkeriJs voor bezensr
afrastering6paaltjes, brandhout uit eikt berk en e16 en daarnaast zara}- en timmerhout. tJiJ'gen en populieren werden uel
aangeplatrt voor de klompennakeriJ.
vanaf eÍnd 19e eeurÍ werd de belangriJkste funktie, naneliJk
die van eigendona- eI! P€rceels6cheiding gaandeweg overbodig
door de introduktie van het prikkeLdraad.
de bedoeling op deze plaate een volledig orerzicht
geven van alle oorÊpronketiJke funkties en Sebruiksvormen.

Het

te

is niet

Een aanta] epecifieke f,unkties
een bepaald type houtwal" wordt
Èype genoemd.

die sterk ziJn

in

verbonden met
tle volgende paragraaf per

1.2. Tvnol-ocie en indelina van houtvallen
De houtwal komt

in

Nederland

irr veLe verschiJningsvornen voorr

In Noord*Nederl.and bestaat - vooral op de lemige gronden - het
karakteristieke type van een opgeríorpenr beplante gAn!9lExlr
in de regel afgewcrkt net pLaggen er net aan rreersziJden êen
gegrayen greppel. Hierdoor kon in tle zoner het vee rotden gekeerd, terviJl in de vinter overtollig rater uêrd - êr wotdt afgevoerd. Op lager gelegea grondea (o.a. de Friese tíouden)
konen ltoutsin&elg voor net aan reersziJden sloten net een eluenb€planting. DergeliJke singels vÍnden ve ook eldera in het
land.
Iu OveriJseel en Gelderland vinden we naaet de houtvaL - dte
hier veel voorkont in het landgoederen- êtl coulissellandschap ook houtnalbeken. Aan ueerszi Jden van de beek ïerd een ríal oPBerrorpen on het rater in de bedding te houden en deze ïalIen
werden regel.natig beplant on etevigheid te geven aan hêt talud
en on door niddel van overschaduwing de plantengroei in de
beek tegen te gaan.
In Brabant en Limburg treffen uel naast de voriger nog andere

6

r

Gcbled,en met houtranden

e#

t/27

'

êo

erkluslef regbeplantlngen

(Bron: RtjksÍnstltuut voor [atuurbeheer)

7

houtopstanden aan. Kenmerkend voor Lirnburg

ziJn

de

SIgI*I.
Dit ziJn steilranden, welke in vele gevallen beplant ziJn en
evenwijdig aan de hoogtelijnen lopen" Deze graften zijn
zowel het gevolg van als middel te6en de erosie die optrad
biJ de grondbewerking in dit heuvellandschap" Deele ontstonden ze ook door stelselnatig benedenvaarts pl,oegen: on het
perceel horizontaal te kriJgen. Meer noordeliJk in Limburg en
in grote delen van Brabant vinden we de Maashggee-n- (die overigens ook voorkomen langs andere grote rivieren). l{aast veekering hadden deze ncidoornhagen aLs funktie het vasthouden van
vruchtbaar rivierslib.
In het noorden van Noord-Brabant en in de Gelderse Vallei ziJn
nog delea net uitgebreide knotelzensingels te vinden"
Verder naar het westen in Noord- en Zuid-Holland ziJu de houtwallen goeddeels verdwenen. Overigens ziJn er hier nooit veelgeueest: de houtval.len uareu beperkt tot de duinen en de heggen
grotendeels tot de tuinbouwgebieden.
In deze natte etreken liggen ook de vaak dicht beplante $!3
kaden net hua sloten, die een grote waterafvoerkapaciteit
hebben. Ze vorden vaak aangetroffen op de grens Y4Íl voof,ílálige ontginningen of ontginningrconceseiee"
Voorts ziJn er .ie Ëg$Eg in Zeeland en de êS$gllngg op
Goereeo Dit zÍJn opgerrorpen vaLlen - Yaêk net elzen beplant die tezanen net een greppel kleine percelen oo$êYenr 7'e zítn
veelal bet resultaat van een streven naar een egaalt dicht
boven het grondwater gelegen naaiveld.

laatste decennia zljn nog op vrij grote sohaal vln ds ineel s
van popuLleren en ele aangeplant, met name rond fruitboongaatden 1n het Gelderse Rlvierengebled, West-Brabant, Zeeland en
de Noordoostpolder. Voorts wordt op grote schaaL - meegtal ln
ruÍlverkavelingsverband - een nieuw type houtopstand aangelegd:
ds erfbeplantlng, Ook vorden,ln dÍt verband, ter konpensatie
van verlles aan houtwall.en, we1 brede plantstroken aangelegd.
De

Sehalve een onderscheid naar (deels) streekgebonden typen van
houtopstanden ie ook een fgéeling nqgr.__qI!gg. te naken. Een

I

houtval of vergelijkbare houtopstand kan de volgende struktuurelenenten bevatten

- kruidlaag

:

deze vegetatie

is altiJd

gebonden aan de

-

aanwezig en Íe

groeiplaatsfaktoren in

de houtwal;
struiklaag
deze kan voorkonen als onder6tage, maar
ook aLe enige beplanting (neidoornhaag);
lage boomÉtage varieert yan 5 tot 1O meterl deze Laag
kan bestaan ult doorgegroeide strulken,
klelne boonsoorten of hakhout;
hoge boon6tage hoger dan 10 neter. De ontstaanswijze
kan
verschiLl.end ziJn: door aanplant van Laan_

beplanting of door het sparen van overstaanders, aI of niet in konbÍnatie oet een
onderétage. Vaak ook vordt hakhout oogevornd tot opgaand boe door middel van
epaarteLgen (nen laat dan van het hakhout
enkele stannen doorgroeien).
Houtwallen kunnen daarnaast nord.en inged.eeld in snalle
(1-) meter) en brede (t-f O neter) wallen. Een belangrijk
,
kriterl,n Ís ook d.e doorlatendheid van het schernl
in een rapport over het Landgoed verwold,e (wagenlngen, 19go)
vordt gesproken van eterk open, niet gea!"oten, goed geeroten
en dicht geeloten houtralLen.
1

")"

-lgn_ltruiksoorten
rn de vorige paragraaf is aangegeven velke typen houtopstanden in Nederland yoorkomen. Er ie nog niet geeproken over de
soorteneanenstelLing van deze houtwalLen.
8et lÍgt voor de hand dat indertiJd vooral prantnateriaal
afkonstig uit dc streek ls gebruikt. Nu ie dit nateriaal niet
zozeer &gEs"bonden, als wer bodemgebonden. Deze belangriJkete groeiplaatefaktor bepaalt werk plantgoed bnrikbaar ie.
De verecheld'enheld aan boon- en struiksoorten
d.ie zijn gebrulkt ( of ultgespaard) Ís enorn. yri jwel ied.ere Ne4erlandse
losfhoutsoort is aan te treffer in houtuarren. voor de naardhoutsoorten gaat het vooral on !a:!gs,
;leagvgrbe{, ,S-gJ,g...-ÈS
en zelden .H,.
PooE-

I

op nattere, eventueel temige gronden wordt vaak langs sloten

d"g@gaangetroffen.Dezeboonisoverigensstikstof.
leverancier ?oor het aangrenzende land. l{at hogerr op de iets
aan.
drogere zandgronden treft men berk en jl$!g.g!!
Meer naar het westen in de kleiige polder- en veengebieden
konen ook ese liLÉt oopulier en iS! op grote schaal' voor'
Opva).Iend Ís dat veel boomsoorten ala knotboom voorkomenf
zoals E[9!99r :glgr -iep en 3[i!.9.
kalkriJke
Eeu algemeen voorkomeade struiksoort ie d" Ei1!g;
gronden genieten de voorkeur, naar deze etruik is bodenvaag.
Het ziJn traSen taaie groeiers, die zich weten te handhaven
in maandenlang onder waterstaande uiterwaarden. Andere doornachtinen ziJn:
- eleedoorn ea hondroos. Deze struiken vornen
het tlevendu bloeiend prikketdra8dr. Overigens uerd de veekerende funktie vaak nog versterkt door planten aLs kanDeren bosrank.
heqgerank
foelie. hoo. bitterzoet.
-

1

o4" Voor-

€!1

radaliee effekten voor de landbouw

Uat ziJn de effekten van houtwallen op de dírekte ongeving?
In Nederland en vooral in DuiteJ.and, is uítgebreid onderzoek
gedaan naar de RgrariËche effeftten va1 houtopetanden. BaaiJens
(1981 ) eehat het aantal uetenachappeliJke titeLe op 1JOO.
Sauenvattingeu ziJn onder erdere gepubliceerd door Van iler
Linde (r9:8, 1963t 1968), Gemitaea (9?3) en De ilolenaar (t98o)t
terriJl een kritieche becchouwing is geleverd door BaaiJens

(t98t). De laatete onderecheidt tree benaderingenl
- teelttechnieche benaderÍngenf ïaarbiJ het gaat om naxinalisatie vau de bruto (d.rogestof)produktie per ha per iaart
- kultuurtechaiEehe benaderingen, raarbiJ het vooral gaat on
beperking van oogstverLiezen en bewerkingekoeten.
Uat betreft de teeltechnische aepekten ie vooral van belang

dat houtwaLLen:
êc grond in beslag nenen, wat opbrengstderving geeft
.
plaatê van de houtwali
b. uortel- en lichtkonkumentie geven, wat opbrengetderving
geeft naast de houtwal"l

Ío

cr het mikrokrimaat beïnvloeden, zodanig dat windsnelheid

en

verdanping afnemen en de temperatuur overdag toeneemt en
rs nachts afneent. Het netto-effekt van deze beinvloeding
briJkt veelaL een rrqrhogins van de gewaeopbrengst orr yat
E?O tere afs tan d van de houtwali
d" huisvesting bieden aan tal van organisnen, waaronder zowel
landbouwplaEen (bi1v. ruizen, perevuur in neidoorn), al-s

.

natusrlijke _viigndgg daarvan (ui;v. torenvalk en uÍlen
versus nussen, mollen en nuizen). Eet netto-effekt hÍervan kan zowel positief als negatief 2ijn. Hierover is

nog weinig ond.erzoek gedaan.
A1s ruwe nristreger. kan gelden dat binnen een afstand
van 2x
de hoogte (h) van de houtwal de opbrengst afneent, terwiJl
op
een afstand van Z à 10 b de opbrengst toeneemt (trfg. 1).

Dit
verkl'aart waeron boeren vaak uÍtgaan van een opbrengstverl.ies:
ze kunnen wel de opbrengstverlaging naast de houtwal zien,
maar

niet

de opbrengstverhoging verderop. sterker nog, ziJ interpreteren de hoge opbrengst op enige afstand begriJpeliJkerviJs rriet al"a aanvi$aing voor een opbrengstverhogend, naar voor
een opbrengstverlagend effekt.

rn verkelijkheld kan het effekt van d.e houtsal zower sterk
pcsitlef als sterk negatlef zijn, afhankelijk van het gewas

(vooral snijmais reageert gunstig), wind.richtlng, windsnerheid', d'e hoogte van de houtvar, de onderlinge afstancr en d.e
struktuur van het schern (aicnt of ctoorr.atend,). BaaiJens
schat de optinale afstand tuseen houtwalren op mininaal
ï0-15 h" Dlt afgezlen van het effekt op ziekten en pragen
rÍaarovsr veÍnig Ín het algeneen valt
te zeggen.

Uat betreft de ku tuurt echni
aepekten gaàt het on effekten
al-e vertraagde droging yan gemaaÍd gras, ertre rand_ en
wendakkerverl.iezen, verninderde rind- en ïatereroeie ênz. De
meeete kul.tuurtechnici zien houtnaLLen als nadelig voor de
moderne bedriJfsvoering. ook hier echter bangt veel
af van de
mechanisatiegraad, onderJ.Ínge afstand van d.e houtwall.en enz.
Bovendien ziJn eoarnige nadelen in bepaarde gevarlen vriJ
rimpel
op te heffen, biJvoorbeer.d door het maken van esn doorgang in
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het schern, waardoor machinês en vee gemakkeliJk van het
naar het andere perceel kunnen komen.
wind
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Ftguur 1 rDe opbrenget op eên perceel a1s funktie van de
afstand tot een houtwal (Voortnan 19?7 naar Batee)
h = de hoogte van de houtwal
Eanenvattend kan uorden gesteld, dat gig! in het algeneen
le aan te gevcn of het netto-effekt van een houtwal voor
hct landbouwbedriJf poeitief of negatief is. VeeI haagt af
van ligging (t.o.v. vind)1 hoogte en onderlinge afstand van
d,e houtrrallen, de nechanisatlegraadr d.e gevaskeuze en de
Eltuatle van het bedrljf, Geilegen voorspellÍngen over het

netto-ef,fekt zlJn sLeohts nogeLiik Yoor speci{ieke betlrÍjfsgituatieg. UeI geltttr êLe vuistregel, clat er een redelijke
kans ls op eEa nesatief sald.o aLs de houtvallen 9i.4,!, op
elkaar staan en op een lggijs! saLdo als zij rÍat IgIg
ulteen staan.
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2 KOSTEN VAN DE HOUTWAL
2o1.

K6ggsa

2.1.1. Koeten voor de boer
De kosten van houtuarlcn yoor de boer beetaan

uit 4 groepen:
1. Faktoren die de spbrennst bcÍnvloeden; opbrengstdeprêseÍes kunnen bestaan uit kantverliezenf veldverriezen,
vcrliezen door ziekten en plagen êtrzr Hiervan

2.

moeten

vorden afgetrokken eventuele opbrengstvermeerderingen en
kantverliezen die toch ar zouden optreden rranneer de houtva1 fungecrt ale perceelsgfeng en zou rord.en vervangen door
biJvoorbeeld een raster.
Faktoren die de produktiekoeten verhogen vanríegê de minder
gemakkeliJke bewerking. rn geval van bouwland of naailanil
zull.cn deze faktoren zvaarder vegen dan uanneer het per-

ceel yordt geëxploiteerd els veiland.
3. flet landverlicg dat afhankeriJk Íe van de breedte van de
houttal.
4. De onderhoudekoeten: het onderhoud van houtvallen iB arbeidsintenaief verk. De verkuren zullen beloond noeten

uorden. Fungeert de houtwal als perceelagrena, dan noeten
de koeteu van andcrseoortigc afraetering in nindering worden gebracht.

wat de totale kosten van deze faktoren aangaat het vorgende!
Door het rnstÍtuut voor cultuurtechniek en uaterhulshouiling
te uageningen ziJn konkrueÍes en berekeningen genaakt voor
de bedriJfsekononieche gevolgen van het handhaver yan houtvalren. Het behulp van deze berekeningen heeft de etudiegroep
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Lutte (l9Zl) de onkosten geschat op f 1r!0 per
strekkende meter houtwal per Jaar, te weten f 0r5O aan opbrengstdepressie, f OrlO aan extra produktiekostenr Í Or40
aan landverlies en .f 0r5O aan onderhoud. Het begrip tstrekkende neter houtwal I roept vragên op naar hoogte en breedte
rraarop niet is ingegaan. Ook is geen rekening gehouden met
opbrengstverhogende effekten en met de kosten van eventuele
Yervangende afrasteringen. Tenslotte ziJn de kosten inniddels
fors gestegen. Aan deze ciJfers kan dus hoogUit verhoudingsyo1trhs-De

geviJ6 waarde ïorden toegekendo
2.1

.2.

Onderhoud

Een houtwal die in het verleden regelmatig is afgezett levert
weinig problemen op ten aanzien van het onderhoud. Er is een
evenvichtige groei en ontnikkeling en opbouw zul1en neestal

regelmatig ziJn.
Er kuunen een aantal overgtaandera in de uaI staan net verder
overregend lagere boneu, atruiken e1r een kruidenvegetatie.
Het onderhoud za] zicb richten op het snoeien van het kleinere
hout en het uin of neer konstant houden van het aantal grotere
bonen door het laten uÍtlopen van spontane verjonging of aanplant.
Ia hct g106 van de gevaLlen echter is onderhoud lange tiJd
- vàak einde cle lveede tJereldoorlog - achterrrege gebleven.
Het Juiste onderhoud is dan noeiliJk aan te geven. Ala de 6tamnen te oud zi.Jn on na het afzetten nog uit te lopenr dan zal
nen tuascn de oude atoven (de onderste standelen die ziJn bliJven staan) nieuv plantgoed noeten inplanten.
t{at lcost dit onderhoud?
Een eenduidi6 antwoord i8 noeilijk te geven, aangezien het
rerke dat uil ze11en bct aantal arbeideuren en nateriaalkosten, sterk afhankeLiJk is van opbouu en aanenstelling van de
houtwal. AsJee (glZ) heeft een onderaoek verricht op een
proefbedriJf in Tvente. Eet betrof bier een rundveebedriJf
net 22 ha graaland en 1r! ha aan boutwallen. De houtwallen
bestonden uit eik, ele, berk ên ea, vaarbiJ e16 en es sterk
overheersten. Rekening houdend uret boonsoort, omlooptiJd en
diverse etandikten en kap-percentages, komt AsJes, ultgaande
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van het CalcuLatievademecum van de HeidemiJ, tot een Jaarlijk*e
arbei {sbehoefte van rond 60 arbeidsuren per ha houtyal.

Hieronder volgt een eigen berekening. Daarbii gaan we uit van
gedetallleerde richtlijnen van cle afdeling Nornsterling en plan_
nlng van staatsbosbeheer voor werknethode en tijdsbesteding ten
aanzlen van het geheel afzetten van houtwarlen. Men geeft tljd.snornen ln arbeidsuren gerelateerd aan de breedte van de wal en
het aantal stan&en per ha.
staatsboabeheer komt in praktiJksituaties tot een arbeidsbehoefte van 3 uur per uJ hout. HierbiJ is inbegrepen het afzettenr enoeien ea korten van het hout, waarbiJ takken dunner
dan I cn worden verbrand. Bovendien is Ínbegrepen transport
over een afstand van 1 à 2 kn. Dlt neemt ca. 5y'o van d.e genoem_
de ) uur ln beslag (le Regt, mond. ned.).
Hoe groot is volgene deze gegeven' de arbeidsbehoefte per
ha?
Deze is afhankeliJk van het aantal nJ hout dat per ha
kan worden geooget- Diverse bronnen, zoale staatsbosbeheer en van
Goor e.a. gg?4) noenen 5 r5 Uilgroei van de zomereik, vaak
ten onrechte inlandse eik genoemd, op arne gronden êaBnêtnêliJk. De arbeidsbehoefte per ha bedraagt dan ll_uur.
DaarbiJ komen echter veelal nog arbeid.suren in verband
uet afraetering. fn sonnige gevallen kan deze geheel
achterrege bll..fvr4e zoala biJvoorbeeld, tussen 2 percel.en
bouwland (rntr. sniJnars) of tussen bouwland en openbare ueg. In andere geva).len is één raster noclig, zoals
tussen openbare weg ên veidegrond. rn weer and.ere gevallen zijn 2 rastere nodig, zoaLs tussen percelen neidegrond. Daarvan noet êr dan één ten laste norden gebracht
van de houtval. Er ziJn verschillend.e nanÍeren oE zorn

afzetting uit te voerenr
- net schrikdraarl of dubbel prikkeLdraadS
- bevestiglng van de draad aan bomen of aan rasterpaLen.
Ondat bevestlglng aan bonen kan reiden tot vraatschade
en tot beschadiging van de notorzaag naken rÍ€ nu een
scbattÍng voor een afzetting met prikkeldraad op raster-

palen.
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Stel dat we ultgaan vaJx een houtwalbreedte van 5 n.

Dan kont

t

ha houtwal overeen met een lengte van 2OO0 m. SBB geeft
volgende tiJdnormen (zie biJlage 2):
- raster opbrekeni 1r0 uur per 10O m;

de

- raster (her)plaatsen: !r! uur per 1OO m.
Sanen ls dlt 615 uur voor 100 m. Yoor de 2000 m raster dle
ten laste komt van de houtwal komt dit neer op 2A x 615 1 J0 uur. Oaan we ervan ult dat het raster eens per 10
jaar wordt vernieuwd, dan kont tiit overeen ruet 1J uur per
Jaar. In veetr gevallen zal het mogelijk zljn ile cycLl van
rastervervanging en houtafzetting te laten samenvallen:
onlooptijden van 10 jaar zijn niet ultzonderltik. Totaal
komen ríe dan uit op 1J + 1) - 28 uur/ha. Dat ls mlnder
tlan de helft van de opgave van Asjes en kan nog àêDoerkelijk worden verlaagd door gebruiknaking van schrÍkdraad. in pLaats van prlkkeldraad.
Behalve arbeid noet ook nateriaal worden i ngezet. Rekenen
re met 2000 u extra rasterr dan komen de rasterkosten op:
5?0 afrasterlngspalen (116 n, afstand, )t5 m, à Í 4r-) f 2.28Or4000 n gegalvanlseerd puntdraad (auUtef)
u 580r-

f, 2.860r-

Totaal

ofr
570 afrasterÍngspalen
2000 n schrlkdraail
600 lsolatoren (plastic à

llotaal

f, 2.2gOrr 116r-

/

0r20)

1

í

2.516

BÍJ een afrastering van 10 Jaar komt dit neer op í 25O à
f Z9O per Jaar voor het extra raster. Voor schrikdraad kont
daar nog een klein bedrag aan energiekoeten biJ.
Andere nateriaalkosten ziJn o.a. een notorzaag. De koeten
hiervan bedragen per uur: 2 liter benzine à t 1 J5 en *

llter olÍe à í 5t- ( de otie wordt gebruikt
a1s nengolie en als kettingolie); d.1t resulteert ln een
totaal aan vaste koeten van Í 6s- per uur. AfschriJvÍng rn
rentekosten ziJn noeiliJk te berekerêtro Dê aanechaf ya:l een
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(foto:

KIM Aerocarto)
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niddelzware notorzaag, die voor dit werk nodi6 ist bedraagt Ca.
.f 1.2OOr-. A1 naar gelang het aantal werkure$ per Jaar kunnen afschríjving en renteverlies worden berekend. Voor het
2
zagen van 1 nJ hout net een dianeter op borsthoogte (d.b.h.)
van 14 cm in stukkea van 1 neter is 1 rnotorzaaguur nodigt
zo wordt gesteld door verschillende boswachters. z
De JaarliJkse biJgroei bedraagt gemiddeLd ruwreg J m/ per ha,
zodat per Jaar 5 m/ hout kan worden geoogst en de notorzaag
5 uren verkt. Het gebruik van de notorzaag zal niet tot deze
ene ha beperkt bliJveni er kunnen neer ha houtwal op het bedriJf liggen, de notorzaag kan gezamenliJk vorden aangeschaft
en zal nogeliJk ook voor andere karweitJea rorden gebruikt.
BiJ 50 zaaguren per Jaar (geschat) kan het apparaat 10 jaar
neegaan; de restyaarde is dan nuL. De notorzaag kost dan per uur:
afschrijvlng: f 1.200,- :t 10 (iaar) 'f 12Or- z 10 (uur)-'f 4t'
benzine en

rr 6t-

olle Per uur

í

De

totale kosten van de notorzaag

bedragen

f 10r-

1Orper uur, Uaàt-

van 6M ean energiekosten.
de bosbouw ie veiligheidskledinE (schoenen net etalen
neuzenf veiligheidsbroek, gehoorbeschermers) verplicht; de
koeten bedragen car / 3O0r-. De JaarliJksc kostea die rorden
genaakt yoorzover deze kleding vordt gebruikt voor het afzetten van houtuallen, worden gesteld op f, {0r-.
Andere nateriËle kosten worden gevornd door het gebruik van
de trekker net platte wa6en on het hout naar de boerderÍJ
of d,e veg te brengen. Uitgaand.e yan een ladlng vaa 1 mt
hout per rit, een ritlengte van 10 mlnuten, enig ultal.eepverk en een YerbruÍk van í 51- per uur aan diesel en
oIie, yorden de kosten voor dit verk op f, 15t- per uur $eechat,(iaflueief afechriJving) net een totale tíJdsduur van
2 uur per ha voor 5 n] hout (oe iritt Dondo nedn).

In

Tabel 1 geeft €en ovelzlcht van alle genoende kosten tot een
totaal van )J atbeidsuren en í 44Or'fnafiaar. Hlerop fiikt
echter ln bepaalde gevaLlen een aannerkellJke besparlng nogeltjk, net nane op de post afrastering. Somg is lnners de
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Tabel 1. Overzicht onderhoudskosten per ha houtwal per jqar"
Uitgegaan is van een houtwal van 5 m breed, 5 m' bi5groei 'ha'Jaar, een omlooptiJd van 10 Jaar en 1 extra
raster, dat wordt vernieuwd geliJktiJdig met het afzetten.
uren

Arbeid
Materiaal:

-

ko

st en

5

f

1Qr-

2

u 15r-

suFtotaal,

28

afrastering

motorzaag

veiligheidskleding
trekker
diversen: biJl, beugeLzaa9, touw

f

29o t'
u 50rn 40r,, )0r,o 10rf 44Ot-

houtwal breder dan ! o, kan het prikkeldraad worden vervangen
door schtikdraad of ls een raster zelfs geheel overbodig. In
het laatste geval daalt de arbeidsbehoefte met 1 ] uur en vervalt de post rafrastering, zodat de kosten dalen tot
í 15Or-fhafiaar. Is daarentegen rÍel een extra raster nodig
en lukt het bovend.len nlet de rastervernieuvlng te laten
samenvallen net het afzetten van de houtwal, dan kunnen de
kosten juist hoger worden dan f 44Ot-.

2.1.7.

Vergoeding van de kosten

Er bcstaan verschillendc mogeliJkheden en niddelen on de
onderhoudskostea

te beetriJden:

r.@
kriJgt in dit geval bctaling vool inkonstenderving en
onderhoudecerk dat door SBB of êen geneente noodzakeliJk
yotdt geacht. sinds 1)lJ g,ebeurt dit in de luilvefkaveling
Agelo-Reutum; de vergoeding bedroêg hier f 5OOr-fnafSaat'
een bedrag dat niet zonder neer vergeliJkbaar ie net de uitkonat van bovenetaande berekening. In Zeeland (PoeL-EeinDe boer

kenszand) en Limburg uorden voor heggen bedragen uitgekeerd
yaÍr cêr f'1 ft5 per neter. De geneente Aalten geeft vergoedingen van ca, f j r-/m, Binnenkort zu1len nÍeuwe mogelÍjkheden
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ontstaan in het kader van de BeschikkÍng Aanwiizing Landschapselementen (uitvloeisel van de Relatienota). Echter al1een in
daartoe aangewezen gebieden.

II.

a

Werklozen. Dit is in be paalde gevallen mogelijk in het kader
ven de Wet Sociale Verkvoorziening. Ook het Integraal Struktuurplan Noorden des lands kent dergelijke projekten. Mogelijk ontstaan hiervoor betere perspektieven als het rarbeidsverbodt voor werklozen zou worden versoepeld.
b. ïfi.:_g!!!Ser!. Een bezwaar dat vaak terecht vordt aangevoerd
le, dat hler geen garantie voor kontinulteit kan uorden gegeven. Toch krljgt deze mogelljkheÍd wat meer levensvatbaarheid nu organisatÍee als ANWB en IVN een beroep kunnen d.oen
op groeiende groepen belangstellenden. Andere organisatíes
dle zich op dit terrein bewegen ziJn: Lanclelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheerr Stichting Stichts Landschapsbeheer en de StichtÍng Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland.
De saraenrerklng zou een nog wat steviger basis kunnen krijgen als <le vrljvilligers het geoogste hout tegen lage prijs
of gratis oogen Eeenenen voor gebruÍk in open haartl of houtkachel. De belangstelling daarvoor 1s stijgende.
ncslnstanties . Sons ls het nogelijk het onderc. Natuurbes
houdsrecht te verkopen aan het Staatsbosbeheer of de gemeentet
die zichzelf dan tegeliJk een onderhoudsplicht oplegt.
d. I,oonnerker. Dit zal ln de regel alleen perspektief bied.en als
de loonwerker het hout gratls kan meenenenr naat ook dit ls
bij de huidige houtprijzen slechts rendabel als het gaat on
houtvallen net achterstallÍg onderhoudr vaa! in één keer
veel hout kan vorden ueggehaald.

êr

III. Qveglgg nogeliJkheden en euggestiee:
à. Dê boer kan de houtval verkopen aan de overheid of de partikulicre natuurbeseberning, die dan zelf het beheer ter
hand neent of tegen betaling uitbesteedt aan de boer of
b.
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een aannener.
De EEG-bersboerenregelinq naakt financiËle konpensatie

mogeliJk voor belemmeringen in de bedriJfsvoering door
houtwall en.
c. Sg).astingreduktie in het kader van de Natuurschoonwet.
d. Een subsidie in de vorm van een ruimere toepassing van
de
rtikuliere Bosbi dra ere 1i
De laatste drie rnogeliJkheden ziJn suggesties van AsJes ?97?).

(foto: Joop l/uhlschleger)
2.1.4. Rooien of laten etaan

r

fn plaate van de houtwal te onderhouden kan de boer er ook
voor kiezen de waI te rooien. Uitgezonderd in ruilverkavelingen stuit d.it echter op twee bezwaren: de Bosyet of gemeentelijke kapverordening en de kosten. De Bosvet kent de verplichting on het vellen van houtopstanden te melden bii het SBB.
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rijksoverheid d.it vellen in principe kan verbieden'
gêbeurt dit zeldenp nede omdat in dat geval schadevergoeding
kan worden geclaind.. Wel is sprake van een plicht tot herplant
(overigens niet noodzakelijkervijs op dezelfde plaats). Deze
plicht naakt het vellen voor boeren veelal weinig aantrekkeliik.
vaak nog scherper zijn de geneentelijke kapverordeningen, die
vooral geLden voor houtopstanden in de bebouwde kon. Deze kunnen het kapPen verbieden on redenen van natuur-r Iandschapsof dorpsschoon, veelal zonder mogelijkheid van schadevergoeding.

Hoewel de

Qok <le kosten van rooien (en herplant) weerhouden boeren vaak
yan het optuiÍnen van een houtwal. Deze kosten zijn zeer hoogt
althans nanneer men rooit rvolgens de regelsr. Gaat nen uit
van 1500 stanmen per ha, dan staan deze geniddeld 2x1 m van

dat het hout reeds door de boer is afgezel,) dan nOet de loonverkel tenmlnste 1t00 boomstronken uit de
g1,ónd verviJderen. Dit geschietlt in tweemanswerk: een man op
de trekket en een nan die ile kettingen rond de stronken 1egt.
Per booo is nen ca. ! nÍnuten bezig (le wit' 1981). Eet aantal
uerkuren per ha bed.raagt dan:
15oo (stannen r 5 (ninuten) x 2 (nan) = 15'000 ninuten'= 25o
uren. De kosten per ha tegen een loonnerktarlef van f 45r- Per
uur zljn: 25 x í 45t' - Í 11.2r0r-,
Daar kOnen nog bij tle kosten van het afvoeren van de stronkent
het aanvoeren Yan gfontl en de egaLisatie. De kosten van het
rooÍen kunnen dus ln tlezeLftte grootte-orde Ilggen als de grond'ptijBr A1leen ln,gebieilen en perioden net hoge grontlprijzen liikt
<11t voor de boer aentrekkeLiik.

elkaar.

Neemt nen aan

In de praktijk yorden zowel de regels als tle hoge kosten wel onzeilal door d.e houtwal open te stellen voor veer waêrdoor hergroei uitbllJft en de houtyaL langzaam naar zeker afsterft.
Forneel is itÍt in strlJd net d.e Bosret en (doorgaans) de gemeentelijke kapverordenlng, naar e1, wordt lang niet altijd' tegen opgetreden. lleL blljft het probleen dat de stronken het onnogelijk
naken on te naaien, te ploegen of her Ín te zaaíenr zodat in
feite alleen beveÍd.ing op natige kwaLÍteit gras a1s gebruiksvorE overbllift.
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Gaat het de boer voornarnelijk om een d.oorgang tussen 2 percelen,
dan kan hij kapverordening en hoge kosten onzeilen door sLechts
enkele meters houtnal te rooien.
samenvattend: rooÍen van een houtwar rvorgens het boekjer is
uiterst kostbaar en bovendien in strijd met de Boswet (tenzij
wordt gezorgd voor herprarrt, maar dat naakt een en ander nog
duurd.er). rRooienr via het vee is welis$aar veel goedkoper,

naar ook minder doeltreffend en formeel vaak eveneens strijdig
net de regels.
2.2, 0pbre ngs ten

Uelke baten staan er nu tegenover bovengenoemde kosten?
Dit hangt sterk af van de gebruiksvorn die de boer kiest.
Heer daarovêr in deel B. Hier bespreken we alleen hoeveel
hout de boer pcr ha kan roogotenr.
Allereerst ziJn hiervoor gegevens nodig over de JaarliJkse
biJgroei. Er beetaan uitgebreide opbrengsttabellen voor Bàneengesloten bospercelen, naar yan liJnvormige bosopstanden
ziJn nauweliJke ciJfere bekend. Ondat de groeipl-aatsonstandigheden, zoals lichtinval en uind gterk verschil!en, noet rekeniag rorden gehouden net niet onbeS.angriJke afwijkÍngen.
Een aantal onderzocken geeft neer konkrete infornatie:
Staatsbosbeheer kont voor zuidoost Friesland,, onder redelijke

uit op een jaarliJkse bijgroei van 5 à 6 ,r 1fn
(eik en eIs) Volgens Groos (tg>Zp geciteerd in Groene
Band, 1975) is bÍJ de eik de Jaarl.iJkse biJgroeí in hakhout
veel groter dan in opgaand hout. BiJ hogere ouderdon van de
omstandlgheden

,

stobben vordt de produktie lager. Ook Mayer (gZZ) spreekt
van hoge opbrengeten in hakhout vergeLeken met bos, naar
atclt teveng dat de produktÍe sterk variëert afhankeliJk van
de leeftiJdsopbouu van de houtvaL.
Voor boeeen ziJn enkele opbrengstciJfere te vinden in Tabe1 2.
Eea JaarliJkse biJgroei van 5 nJ hout is voor eik, berk en e1s
onder gangbare onstandigheden alleszins haalbaar. rn cle populierenteelt vorden veel grotere opbrengsten bereikt: l5 at per
ha per Jaar io normaal. op percelen net een hemesting van var-

23

kensdriJfmest wordt genrakkeliJk 20 mJ gehaald. In een proefaanplant in Hummelo (GId. ) werd zelfs in I Jaar tiJd met de hybridekloon ,Rap, een produktie behaald van l5J nt. HÍer was echter
sprake van uitzonderlijk gunstige omstandigheden (grondsoort,
grondwater, benesting).
Overigens is over de opbrengsten in drogestof nog minder bekend
dan over opbrengsten in volune (tl). Dat kont ondat de opbrengsttabellen van bossen van oud.sher worden gegeven fn ^'fn^ in verband met het traditlonele gebruiksdoel 2 zaag en mijnhout. OmCat
de drogestof,gehalten van houtsoorten sterk kunnen verschlllen'
noet ook on deze reden voorzichtigheid' worden betracht.
Tabel 2. OpbrengstciJfera van diverse boomsoorten op zandgronden (beekdalgronden met pH HtO
> 5rO
a
(naar Van Goor €oêo1 19?4)
gemi{de1de groei
(m/,,'Jaar,/ha)

houteoort

>10
Zwarte populier
Balscnpopulier

6-1 o

8-ao
10-20

Abeel

g_12

Uilg

8-tz
6-10

Els

4-6

Berk
Es

Eedoorn

Zonereik
Anerikaanse eik

1.6

-

6-8
6-8
6-8

g-12

Voor houtopstanden met achterstallig onderhoud kan doorgaans
veel neer dan ! nJ word.en geoogst. Veef hakhout is al veel langer dan d.e rvoorgeschrevent 10 jaar nÍet neer geveld. 0p d'ergelÍjke percelen kan vaak vele 10-ta11en n] *orden geveld. Niet
a|s zaag- en tÍnmerhout (daarvoor is de knalÍteit vaak te slecht),

naar wel als brandhout. Vandaar d.e (recente) belangstelling van
sonmige aanneners voor dergeriSte percelen.
De financtêle kant van deze opbrengst behandelen we in deel" 3.
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1 TOTALE PRODUI(TI

EKAPACITE I T

Een interessante vraag ie hoeveel hout de Nederlandse houtwalLen
biJ elkaar zouden kunnen produceren. Daartoe noeten we eerst weten,
welke oppervlakte deze houtwallen beslaan. Hiervoor zíJn verschiLLende echattÍngen gedaan. Het RiJksinstituut voor Natuurbeheer te
Arnhen achat het areaal op 5o à 6o.ooo ha zuivere houtwal, dat wÍl
zeggen geen houtopetand in de algemene zin van het woord, Er ie geverkt net bebulp Yan luchtfotots en topografische kaarten va1 ver-

achillende Jaren.
Het Bosschap te Den Haag komt op grond van registratiegegevens uit
op eón bonenbestand buiten boeverband van 4O.OOO ha. Dit is verdeeld
over erf-r ïêg- en grensbeplantingen en hakhoutwalleuo te weten
12.OOO km inlandee eik, 15.000 kn populier en 19.OOO km overige
Boórten.
Deze gegeveng zullen aan de rage kant ziJn aangezien de medewerking
aan dergeriJke registratiegegevens vaak te rensen overlaat en de
kleinere houtopetandbezitte!6 - ríêêronder de boeren - niet worden

bereikt.

In de derde Boestatistiek

van Staatsbosbeheer vordt een areaaL van
5O.OOO ha genoemd; hierbiJ kunnen eoortgeliJke kanttekeningen worden geplaatst.

Hct areaal neent echter af:
In de periode van 1)64-'t971 is biJvoorbeeld in de ruiLverkavelingsgebieden Aalten, Borculo en Dinxperlo de totale lengte aan bomenriJen en houtwallen afgenonen net circa 25Í (Ruis t 19?Z). Van
1963-196? nan de lengte aan houtwarren en -6inge1s in de ongeving
van Tubbergen af vaa 282 kn tot 2o? ku. l{a deze tiJd werd het rooien een halt toegeroepen door een verecherpt toezicht. Het effekt
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twiJfelachtig: er verdwenen minder houtwallenr
lozing ervan nam Juist toe.

was

maar de ve:'vaa:'-

ziet de Nederlandse houtbaLans er nu uit? ( Fig" 2 ). Ín ljlJ
ras het Nederlands verbruik van hout en houtprodukten slechts voor
613?6 geaekt door de binnenlandse houtproduktier te weten circa
z2
SOO.OOO mJ op een totaal verbruik van 1) milJoen m/ rondhout; dit
alles omgerekend in RE (equivalente hoeveelheden rondhout). De rondhoutexport is hierop in rnindering gebracht.
Het totale houttekort wordt voor het Jaar 20OO geschat op'het dubbele
ten opzichte van 198Or hetgeen betekent dat de netto-houtinport de
twee milJard gulden te boven zal gaàRo
Hoe
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Ontvikkeling van de kap van hout en het verbruik
houtprodukten in Nederland (Van der l,leiden)

19?O

19'17

van

Hat kunnen de houtopstanden yan het kultuurLand hier aan biJdragen?
l{ordt het areaal op JO"0OO ha gesteld, dan noet een oogst van
2
25O.OOO n/ per Jaar mogeliJk ziJn" Dat komt neer op niet ninder
d.an 2Q% van de huidige Nederlandse houtprod.uktie ! À1 zal de
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kuall.telt door de bank genohên u2t nlnder zijn dan van hout
uit boEsen. Harde gegêvens ziJn over deze naterie nog nÍet
bekend.. rfDe Dorgchkanp'r te l'/ageningen heeft plannen on een
grootscheepËe lnventarisatie uit te voetren naar de prod.uktlekapaciteit van de bestaande landschappelijke beplantingen;
voordlen noeten ye ons behelpen met schattingen. Niettemln
naakt genoemde schatting nleuvsgierig naar de gebruiksnogef.ijkheden van houtvallen voor de boer.
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DEËL

B, CEBRUIKSMOCELIJKHEDEN
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Ï MARCINALE CEBRUIKSVORMEN
eerst enkele 6ebruikevornen die in de regel slechts
van narginale ekonomische betekenis voor de boer kunnen ziJn! geriefhoutr gebruik biJ temeinbeheer, fruÍtteelt en b,Íjenteelt.
lce behandelen nu

1.1. Geriefhout
Het gebruik van geriefhout op het boerenbedriJf onttrekt zich
grotendeels aan de waarnening. Gegevens hierover Iijken nefgene
te verkrljgen. Het zal echter nlet neevarlen on een boerderij
te vlnden raax ggg gebruikehout ln één of andere voro eanweaig Íe. Dit gebruik kan varÍËren van weidepoeten (afrasteringspaaltJee) en bonestaken tot het gebruilt van houtas aIs
meststof in de tuinbouw. Uit de literatuur ziJn de volgende
traditioneJ.e gebruiksvornen bekend:
- gtelen van essehout voor bezens êrdr i
- takken voor horden (vlechtverk) en hckJes;
- berkeriJs (de ulterste takJee) voor stalbezens;
- neidoorn aLe neidesleep;
- bsst van eikehakhout voor wlnnlag van looiauurg
- aaag- en tinnerhout (bi1v. elzehout voor etalpalen);
- berketakken voor het etoken van bakkereovent;
- t,a}hcut (100-tal) voor het aannaken van dc kachel;
- twijgen en blad van iep en linde aI6 yeêvoer.
De neeste van deze vornen ziJn uitgettorven. Het neeet van beLang liJkt nog het gebruik ale bonestaakl raeterpêal,ên Bteunpaal bij de boonplant.

Ïn de tuinbouw is het gebruik van geriefbout in de profeseionere
sektor te verwaarlozen. ALthane volgens het consul"entsohap voor
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de 0roenteteelt in de Vollegrond te Tilburg. Men w:Jst tuinders
weI op deze mogeliJkheidr naar adviseert veelal gaasr draad
en,/of touw.
Op kS"eine schaal wordt in sonrmige streken van Brabantt de venen
in Zuid-Hol"land en in de hoek van ZyolLe en Kanpen gebruik geraaakt van bonestaken en riJshout voor stokbonen en ef,wtenr à1dus het Consulentschap"
Voor het Derendeel verkopen toeleveringsbedriJven echter de zÓgenaande Tonkinstokken van bamboe en gelmpregneerde PraltJes.
De Tonkingolf begin t ook de volkstuinen binnen te drin gén.0p
voLkstuinkompJ-exen vordt eteeds vaker dit ingevoerde bamboe
gebruikt, terviJl de takken van liJsterbes, e8 en den meer en
meer verdwiJneno BiJ het Al.gemeen Verbond van Volkstuinders
Verenigingen te Ànsterdam ziJn geen ciJfers bekend over het
gebruik va11 traditioneel geriefhout, naar nen kan het irr de

volkstuinen nog veelvuldig aantreffen.

1.2. Gebruik bi.Í terreinbeheer
BiJ het beheer van parken, natuurterreinen en vaarregen uordt
veel gebruik gemaakt van houtn ook uit houtvallen. Met uane
het Staatsbosbeheer is op ilit terrein aktief. EBse! palen uit
hakhout worden gebruikt a1s beechoeiÏng van (druk bevaren)
vaarrregen. Ook elzenhout is hiervoor in gebruik: het is onder
nater rerlelijk duurzaan. In Fr1es1and worden door SBB nel takken van enkele neters lang en een ontrek van l-8 cn ondermeer
geleverd aan RiJksvaterstaat, d.le ze gebrulkt voor zinkstukken
en bultendlJkse Landaanvinning. Met nane eik is hler gel.iefd.
Daarnaast wordt vel hout geleverd voor gebruik als steurt blj
de aanplant van bonen langs yegen en straten en in parken.
Tenslotte wordt het hout nÍet zelden yerchiptT'verhakseld en
in balen afgeleverd voor de tbeetratingr van ruitef,- €tl wartdelpaden.

A1 tleze vortren van erplottatie
tief te bÍeden voor de boer.
1

.

liiken hoogult

Lokaal perspek-

). Fruitteelt
In houtwallen vorden Íncidenteel vruchtbonen (tfjv.

30

appels)

I

vaker vruchtdrágende struiken (vooral bramen) aangetroffen. Bij
vruchtbonen zal de produktie in d.e reger niet hoog zijn, aangezien windbeschuttÍng ontbreekt. Maar zelfs bij hoge produktie
vergt de verzorging en oogst zoveel arbeid., dat exploitatie alleen ronend zou zijn bij veel hogere opbrengstprijzen, en d.ie
lÍggen niet in de verwachting.

1.4. Bi-lenteelt
BiJen yorden gehouden voor tsee d.oeleinden:
êr voor de produktie van honing, waa enzo HierbiJ kunnen houtuallen een rol spelen voor zover ziJ zogenaamde drachtplanten bevatten. Onder de boonsoorten ziJn de beste drachtplanten echter slechts zclden in houtwallen aan te treffen:
appelr pecr, kers, prui,n, ésdoorn, Linde, hemelboon en wilg.
voor struiken ligt de situatie iete gunstiger: meidoorn,
wegedoorn, vuilbooil en sneeuwbes (schotsnan 1976, van Gool
1968, f,ensela 1981).
Dat de betekenls van hout*alLen door bijenhouders niet gering
vordt geacht noge bl.ijken uit protesten van de inkersvereniging
Ín Montferland tegen het rooren ye,n houtvallen in de ruiLverkavellng.
bo voor de bectuiving van geuaÈsen. BierbtJ noeten net nane
vorden genoemdr aatrdbci, augurk, hybridezadenl veLdboon en
kvcek van aÍeuve koolzaadraseen. Vroeger vonden deze bestuivlngca plaate door rilde aolitaire biJen en honnels. Nu de
etand daafvan danig is teruggelopen door gebruik van herbiciden sn insectíciden, gaat nen niet zelden over tot praateing van bÍJenvollccn, nct nane in de glaetuinbouw en de fruÍtteelt. Tn 19?6 ging het on circa 16.000 vorken en de behoefte
ia vaarechiJnliJk nog veer groter, lal van biJenhouders ziJn
zicb gaan specÍalieeren in de verhuur yan vol.ken. In de toekonet zou de behoefte nog vcrdcr kulaen stiJgen door biJvoorbeeld uitbreÍding van de veldbonenteelt.
uat ie in dtt verband de betekenie van houtvarren?
Deze is
gering cn eigenriJk alteen gcregen in een uitbreiding yan
dc natuurliJke nestgeregenheid (boonhort€D
srdr) voor biJen
en honnele.
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Al met al lijkt gebruik van houtuallen voor de bj'jenteelt weinlg ekortomisch perspektief te bied'en.

1.5.
- Jacht
herHoutwaLlen zijn nlet onbelangrijk voor de jacht' Enerzijd.s
rten als
bergen ze verschillende d'oor jagers mln er ceue ste soo
kraai en ekstel' YeeI belangrijker echter is dat verschillende
soorten .iachtwild houtvallen gebruiken als vLucht- of nestplaats:
houtduÍf, fazanl, houtsnip enz Deze funktie van hout-

konijn,
'
voor de boer/eigenaart
hebben
yallen kan ekononische betekenis
prijzen van de
1Íoor zover zij tot uitdrukking kont in hogere
Jachtpacht.Dezeprljzenvertonensterkeregionaleverschillen'
net variaties van f 5t- tot / ,Ot-/ha/iaar' Eierbij spelen zoin
nel. vetschillen in vraag (troge prijzen in de randstad) als
vlldaanbodeenrol.Inhoeverrebijdatlaatstededichtheid
aanhoutwalleneenrolspeeltisnletpreciesbekend,naarhet
kan
lijkt nlet ultgesl'oten dat de aanwezÍgheid van houtwallen
leiden tot een verdubbeling van de pachtprijs. Blj een houtwal/
kultuurgrond verhouding van 1 : 10 zou dit leid'en tot een neeropbrengst van naxinaal f, 2Jr- l,,otr f 25Or- per jaar per ha houtwa1. Dlt kan dus alleen in zeer gunstige gevallen oprÍegen tegen
de eerdergenoende í 15Or- à f 41Or- aan nateriaalkosten voor
onderhoud., en 1s ulteraard onvoldoende Yoor een redelijke verbenodlgcle arbeidsuren. Toch f.ijkt hier
goed.lng van de 22 à,
'5
van een neer dan narginale gebruiksnor
theoretlsch gezien sprake
gelijkheltl, dle flnanciëel voor de boer betekenÍs kan hebben
als aanvulling op neer Lonend,e vornEn van houtYalgebruÍk.
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2 INDUSTRIELE VERWERI(INC
2.1.

Aleemeen

het bedriJf en biJ het terreinbeheer kan hout ook
vorden verkocht voor verlrerking in de industrie en de bouw.

BehaLve op

-DaarbiJ valt te denken
aan:
- karton- en papierÍndustrie ( rbri3zelhoutr );
- industrieËn die spaanplaat, lucifers of kr.ompen produceren;
- zaa$- en timmerbedriJven;
- houtskoolproiluktle: een nog steeds bestaande kleine narkt
die o.a. levert aan de Eoogovens (zle foto).
op lange terniJn ligt dergeriJk gebruik teneer voor de hand
gezien de zeer ongunstige houtbalans van Nederland: ons land
ie voor alechts 7% zerfvoorzienend en importeert per Jaar voor
Í 2 niljard aan hout. ook de direkteur-generaar van de Landinrichting gebruikte recent dit argunent: fop grond van het
betalingebalanstekort vraag ik niJ af of hler geen kaneen
li"ggen voor een terugkeer binnen het landbouubedriJf - op êkor
nonieche grondslag - vê1 erfbeplanting, bcen, aingela, houtralIen en k1eine boeJes van snelgroeiende houtEoortel op passende plaatsent (otto, 1980). ook andere argumenten vorden in
dit verband weL aangevoerd: toeneuende zuiveloverechotten,
een dreigende verelilhoutEchaarste (nede als gevotg van de energlekrisls) en een vergeLeken net de zuivelproduktie onevenred.ige lage subsld.ÍËring van houtteelt.
BiJ de huidige subsidiestruktuur liJkt teelt van industriehout
voor de boer erechts biJ uitzondering renderend. onderzocht zou
moeten worden welke kansen er liggen voor produktie van hoogwaardig hout in houtwallen. Het is echter zeer de vraag of de
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boer wat dit betreft kan konkurreren met de veel grootschaliger
produktie in de bossen. Zelfs deze grootschalige produktie moet
het aI vaak afleggen tegen de konkurrentie uit SkandinaviË' Bovendien ondervinden ook de verwerkende industrieËn, zoa)-s wiJlen Van Gelder, de KoninkliJke Nederlandse Papierfabrieken en
de luciferindustrie de kracht van de buitenlandse konkurrentie.

Eoutekool-branderiJen biJ Uddel- (foto3 KLU Aerocarto)

2.2.

$ilgg
Iets beter liJken de kansen te liggen voor de neer kleinschalige
afzet naar houtzageriJen en dergeliJke die leveren aan de bouw.
Het is echter niet eenvoudig on aan betrouwbare ciJfers over
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prÍJzen te

komen.

Het centraar Bureau voor de statistiek houdt sinds enkere Jaren
priJestatistieken biJ van Langhout (ait zÍJn hele stanmen die
niet ziJn gekort). Deze gegevens zijn niet erg betrouwbaar, zo
wordt gesteld, aangezien slechts een gering aantal- van de biJ

het Bosechap aangesloten houtproducenten (met een ninimum-bosareaal van 5O ha) de vragen beantroorddenn
l{at rneer houvast bieden de statistieken in het blad Bosbouvvoorlichting. Daarin wordt regelnatig aangegeven tegen welke priJzen
het staatsbosbeheer hout heeft verkocht, gedetaiLLeerd naar regio,
ligging van het boe (gunstig,,'ongunetig), aantal stuks hout per mr,
geveld of op stam, kwaLiteit, eindkap of dunning, met'zonder
schors enzo De variatie bliJkt enorm: voor geveld roofhout van
-f 4or- tot f Soor- p"" rt, a1 naar gelang kwaliteÍt1 ligging
êírzo rn de hierna volgende kosten,'baten analyses is uitgegaan
van f dOr- tot f 80r- per rJ
reclelijke kualiteiten, gekort
"oot
tot 1 Er

I
!
I

:

j

2.'

, E

Ie koste

aten

ana

I

voor de boer op tegen d.e te naken kosten? líat ons
net nane Ínteresseert lsl
- het saldo per ha houtwal;
- het sald.o per gewerkt uur.
líe onderzoeken de volgende situaties:
- Lage resp. hoge houtprijs (f +Or- resp. f lZOr-fnr)i
- net resp. zonder extra benodigd raster.
lJe gaan uit van een houtral van ! n breed en een blJgroei van
5 n'fna/1aar. De berekeningen verlopen als volgt:
hlegen de baten

Bo

E*re-reg!9r_gggtse_legg_!gg!r:ijg'

Kosten
MaterÍaal ond,erhoudf 440rArbeld (uur)
2A

Baten

5 n, hout àí

4Or- =

f

2OOr-

Saldo per ha:

í 2OO,00 (baten) - f 440100 (kosten) - , t_31gc99
peruux:-f 24Or0O:29í____g-óJ
rn deze sÍtuatie is exploitatie van d.e houtval sterk verliesgevend.
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b.

Geen

extra rast 3r-3eÈi€r-Ieee-!gs!e:ii:'

De materiaalkosten dalen nu van f 4uor- tot f 15or- êo de ar*
beidsbehoefte van 28 tot 15 uur. Dit levert:

- f 15Or00 = I-29r99
per uur: Í 50100 : 15 =
{.--2222
Het lnkomen is welisrÍaar positiefr maar zeer laag'
Saldo per ha:

c. Extra raster
De baten

f

2OA,00

hoge
nodi A,
Y4

houtpriis:
--l-

- - -=------a

stiJgen nu van f 2oor- tot .f 400r-r zodat de bereke-

ning wordt:
400,00 - f 440,00 Per uurs - f 40100 : 28 -'

Saldo per ha:

Dtt is

Í

- I-49r99
t--!z!2

verliesgievend.

d. ggsg-gl!:c-rss!9r-eg91e!.-bgge-!gg!grl,i:'
De kosten dalen tot / 150r-, terwÍjl slechts 1l uur hoeft

te

worden gewerkt. De berekening wordt:
Sa1do

per ha: f, 400'00 - í 150'00 - Í-329!.99
per uur: f 250100 : 15 t--!9É7

inkonen ls hoger dan het bruto mlninunloon van
en dus de noelte rraard.

Dlt
2.4, Konkl

f

11

t-/uur

ies en perspek tieven.

Erploltatie van houtwallen voor de verkoop van boun- en indus!trlehout kan ile boer alleen een acceptabel uurinkopen opleveren
ln uitzonderlijk gunstige onstantligheden: goede groel-onstandigheden voor kwafltatief goede houtsoorten, hoge regionale houtprijs e.d. Het gunstigst liggen de kansen voor bedrijven die
een arbeÍdsoverschot in de vinter hebben (akkerbouw, vollegrond'stuinbouv, fruitteelt), geen extra ragter noclig hebben en zijn gelegen in bosarme gebieden (troge houtpriJzen) '
Eet |s niet te verwachten dat tle prijzen van industriehout in de
nablje toekomst eterk zullen aantrekken. Relevante faktoren in
d.lt verband zijn aan de aanbodzijde: bosaanplant 1n de lJsselneerpolders en konkurrentle uit Skandinavië. En aan de vraagkant:
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sanering van de papierindustrle en teruglopénde

aktlviteit in

cle

bouw.

A1leen een krachtlg overheidsbeleid, met nane oók de invoering
van een geneenschappelijk 8G-bosbouwbeleÍd net nlnimunrprlJz€r êrd.
zullen ln staat zijn perspektieven van betekenis te bieden.

r
I
ll

i

3?

7

I(OMPOSTERINC

3.1 . Principes en nethoden

het hout van houtwarlen te verwerken is
verhakseling gevolgd door kompostering tot meststof en grondverbeteringsnitldel. Dlt kan ook kolrektÍef gebeuren in een
rkonposteringswerft. Men zou kunnen denken aan een ríerf net
een streekfunktler rr&ar diverse afvalhoutstronen samen konen.
Bljvoorbeeld ook snoelhout ult partikuliere houtopstanden en
tuinen, hout uit gemeenteplantsoenen en afvalhout van de houtververkende Índustrie. Het hout nag overigens nlet <likker zijn
dan circa 6 cn, aangiezlen het anders niet meer kan word.en verEên van de niddelen on

hakeeld.

In

Nederland vordt einds kort boomschors - onder andere afkomstig
van de papierfabriek Van Gelder te Renkun - gebruikt yoor kompoatering (Anonynus, 1980). Dlt gebeurt d.oor Van der Brug
te Bodegraveb. De echors wordt in een dikke laag vaa 1rZ0 n
uitgeepreid en verrÍJkt net j kg urcun p""
Er ontataat
"r.
broei, waarbiJ de tenperatuur kan opLopen tot 8Oo. fo een perÍode
van 1J veken uordt de hoop 4 à 5 keer omgezeti na deze tiJd is
de hoop ruitgewerktr eu bedraagt de eindtenperatuur circa joo.
IIet eindprodukt gaat door een grote tromnerzeef en is dan
rklantkraarr. De zoutgehalten bliJken Laag genoeg en stikstof,
fosfaat en kali ziJn voldoende aanvezig; kalk ontbreekt.

Er wordt volop onderzoek verricht Daar Eanenetelling en effekten
van houtkonpost door onder andere het proefatation voor de Tuinbouw onder Glae te NaaldwiJk en het RiJkeinstituut voor Natuurbeheer te Arnhem. Punten van onderzoek daarbiJ ziJa onder andere
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'delke soorten het best kornposteren, vrel-k stikstofgehal"te nodig
is en of de aanwezigheid van loof de kornpostering stimul..eert
( Diemont, nond. med. ) .

3.2. Toepassineen

Er ziJn verschilLende toepassingen nogeliJk:
1. Als bodemverbeteraar voornameliJk voor de boomteeltr 81asteelt en voor potgronden in de groenten- en sierteelt (Comit6 .Iean Pain).
2. AIs bodem b dekker in de vorm van een zo6enaaÍnde mulchlaag
van enkele crn dik; hierdoor wordt onkruidgroei tegengegaatlt
wordt het bodemvocht beter vastgehouden en ontstaat meer
bodemLeven. ook ziJn er aanwiJzingen dat op deze nanier
aaltJes yorden beetreden (Hoestra, Eotld. ned.).
l. vermenging met driJfnest en gier, ïaardoor een meer volledige
en riJke meststof ontstaat. Op zichzelf is houtkompost niet
riJk aan meststoffen. De 8ehalten aatl N, P ea K bedragen
re6pektievelijk 2, Or5 en Or4# (Diemont, mond. med.). Bovendien verbruikt de verterende echors stikstof uit de grondt
waardoor stikstofgebrek kan ontstaan, aldus het ProefstatÍon
te Naaldvljk. Yernenging met driJfnest en gier kan deze bezwaren opheffen.

).1,

Kosten en baten.

allereerst uit d.e opbrengst van de konpost' Deze
variëert van f tor-fn'voor matige tot f J5r- voor goede kwallteiten (neestal naaldboonschors). Voor geneenten en partikulieren zijn
er bovendien besparlngen op ale kosten van vullstort en vuilverbranding. Bovendlen |s snoeihout in chips qua volume een faktor 1O kleiner dan a1s takken, uat inhoud.t tiat ook de transportkosten worden
gedecineerd. Voor de versnippering van 1000 n/ zijn welisyaar 100
werkur,en van de hakselaar nodlg, naar dit kant afhankelljk van de
afstand, ruÍn opwegen tegen d,e ZTo extra ritten van 10 n' per rit,
die men zou noeten maken net het losse takhout (Conité Jean Paln).
De baten bestaan

Er wordt vaak gestelil dat houtkonpoetering niet rendabeL zou
ziJn vanwege de hoge transportkosten. Als men echter êêR cêtl-
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trale verwerking instelt, dan kan daar ook snoeihout van stederijke tuinbezitters worden aangevoerd. Dit gedeelte van het
hout wordt gratis getranspo:.teerd. Ritten van biJvoorbeeld de
geneenteliJke prantsoenendienst bliJven gerd kosten, maar hierop worden weer vuilverwerkingskosten bespaard. De bedriJfsresultaten van Van der Brug uit Bodegraven liJken overigens bevredigend.
Terzijde: bij de nethode van Jean pain wordt ook de warmte die
vriJkomt biJ de konpostering benut: door middel van water- of
LuchtbuÍzen die door de kornposthoop lopen.

J.4.

Perspekti

Produktie en gebruik van houtkornpost beviaden zich nog grotendeels in de fase van experinenten. Een enkele ondernener ig
een houtkomposteringsbedriJf begonnen. voof de individuele
boer liJkt kompostering hooguÍt van belang als aanvulling op
exploitatie van het grove hout en dan nog arechts lokaal.
De perspektieven hangen onder andere af van de ontwikkelingen
van de priJzen van dierliJke mest en konpost. De nestprÍJzen
zuLren relatief laag bliJven in gebieden net nestoverschotten.
Geografisch ziJn dit veelal gebieden net veel houtwallen
(Achterhoek, oosteliJk Noord-Brabant), zodat hÍer reratief
ueinig toekonst liJkt te ziJn voor houtkompost.
rn westeliJk en noordeliJk Nederland liggen uaarschiJnliJk
neer mogeliJkheden: het aanbod aan dierlÍJke nest Ía daar gerlng en er ls vraag naar (betaalbare) organische neet tn tie (slas-)
tulnbouv, de ekkerbourÍ en volkstuinkonplexen. Dit temeer ondat
houtkonpost weinig zvare netalen en derger.ÍJke bevat, rn tegenstelllng tot VAM-konpoat en zuiveringsslib.
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4 VERCASSINC
4" 1 .

Frincipes en exnerinenten
Behalve voor de produktie van grondstoffen kunnen houtwallen
ook worden gebruikt voor de produktie van energie. líiI een
dergelijke renergieteeltr zin hebbenl dan is een voorwaerdë
dat de teelt nÍet meer energie vergt dan hiJ oplevert. Volgens Rabbinge U982) is onder de Nederlandse onrstandigheden
hout het enige gerías dat duideliJk aan deze vooruearde voldoet" Drie ververkingsnethoden konen irr dit verband in aannerking; yergassing (pyrolyse), vergisting en verbranding.
Vergassing werd in ile Tweede Wereldoorlog gebrulkt in de vorn
van een houtvergasser achterop de auto. Ook bljvoorbeeLd in Nederlands Inclië verd.en apparaten geïnstalleerd, waarvan sommlge
nu nog ln gebruik ziJn. Toen er na de oorlog andere goedkope
brandstoffen op de narkt knamenp verd van verdere reseatch en
ontwikkellng van houtvergaseing afgezten. Pas na de energiekrisis is het onderzoek hervat, onder andere op de Technische Ho;
geschool Trente. VoornalÍg netenschappelljk nedeverker dr. i!.
M. Groeneveld heeft aan de Machinefabriek Old,enzaal een prototype houtgasgsnerator nÍeuve-stijl ontvorpen. Eet apperaat nerkt
op allerlei soorten houtafval en bovenrllen op karton, pepler, katoen en dergeliJke. De eergte lngtallatles zÍJn lnnidd,els Ín bed'rijf. De lnstallatÍe ie onder neer geschlkt voor houtververkende
lndustrieên, cile veel houtafval. produceren. Utt dÍt afval kan gas
worden gewonnen, raarmee de veryarnlng wordt gestookt of waatnee via een gasnotor en een generator elektriciteit yordt opgeuekt.

4T

installatÍe levert met 1 kg hout 0r85 kWh aan elektriciteit
of 216 klnx aan varmte. Bovendien vindt voorverr,íarming van de
benodigde lucht plaats (Groeneveld, 1976).
De

Het vermogen van de Twentse installatie is te groot voor toeDassing in de landbouv. Meer perspektlef in ctit verband lijkt het
apparaet te bieden d.at thans in opdracht van Staatsbosbeheer
wordt ontwikkeld door de firna Bionass Technology te Twe1lo'
i even
4.2. Perspekt
.-

Voor de boer is houtvergassing op dit moment nog Eeen reËle
nogeLiJkhgi6. Uel gaat het Staatsbosbeheer enkele proeflnstallaties pLaatsen op landbouwbedriJven. In Zweden uerkt men met verschillende typen kctels, ríaarvan de prlJs schomnelt rond de

Í 7.ooo?-.

Yoor de toekonst lljkt vergassing zekel perspektief te bieden.
Groeneveld schat dat afvalhoutvergassing in Neilrland êen besparing van 100 miljo"n t1 aardgas per iaar zou kunnen opleveren.
Voor de landbouw kan daarbÍj rrorden gedacht aan een gekombineerd.e vergassing van hout, stro en eventueel ander afval. Het geuonnen gas zou kunnen worden gebruikt Yoor verwarming van huist
stal of kas. De opgerekte elektricitelt voor de koellng ven nelkt
fruite aard.appeLen e.d., voor de melknachlne enz. De konbinatie
van gas- en elektriciteltspro{uktie maakt de installatie uÍteraard zeer flexibel en vergroot de plaatslngsnogelijkheden in de
landboun" 0f tlaarbij een lndividuele dan lrel een gezamenLiJk€
aanpak de neeste perspektieven biedt !s nog noeiliik te zeggen.
Voornaamste bottleneck voor lntroduktie Yan houtvergassing llJktt
evenals voor vergisting, tle tiid benoitigd voor fragmentatie van
het hout tot 'hapklare brokken'. Bii cte huid,lge pllisverhouding
arbeid/energie lijken de perspektleven nog beperkt, naar veltÍcht llggen hier nog mechanlse1.lngsmógelijkhecten. YeeI gUnstiger liggen de kansen voor ontwikkelingslandenr r1raar de Loonkosten lager liggen en grote gebieden nog niet ziin aangesloten op
het elektriciteitsnet(Bervaesr pels. n€d.).
Voor l{ederland hangen de perspektirven behalve ven de technlsche
ontwikkeling uiteraard. sterk af van de ontvikkeling van de gas-

en el-ektriciteitsprijzen. Varr groot belang is hier het beleid
van de energiebedriJven: welke prijs is nen bereid te betalen
voor overtollige elektricltelt? Het meest gunstig lijken de perspektieven voor bedrijfstypen net een grote energiebehoefte:
glastuinbouw, kalvermesteriJ, varkensfokkerij, kuikenmesterlj,
melkveehouderiJ en akkerbouÍbedriJven die zeJ,t gtaan drogen. Yeruit het hoogste rendement is daarbij te vervachten op bedrijven
zonder aardgasaansluiting, die thans zijn aangewezên op dure
brandstoffen als propàan en olie.

risikors

niet onvermeld bllJven: luchtverontrelniging
blj verwerking van papier, geverfd hout e.d. en tekort aan organische stof in de akkerbouw bÍj grootschallge verwerking van stro.
Twee

nogen
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, VERCISTINC
5.1 . Methoden er1 onderzqrk

te gebruiken als energiebron is vergÍsting door middel van bakteriËn. Daarvoor bestaan z nethoden:
nethaangas- êll methanol.produktie, rn beide gevalLen noet het
(grove) hout eerst uorden verhakseld. Deze mebhoden verkeren
nog grotendeels in het experimentele stadium" Ue bespreken
hier aLleen de methaanproduktj.e volgens de nethode van .ïean
Pain" Daarblj wordt de gistingstank opgewarnd met de warmte die
vrijkomt in een rondom gelegen komposthoop. Dit kan natuurllJk
ook gebeuren met gas van de vergisting gel"f.
fiet verhakselde hout met wat ]rater wordt gestort in eerr vergistingstanku díe vervol-gens luchtdËcht wordt afgesloten" fn
de tank ontstaat nethaangas, doordat bepaaLde bakteriËn bíJ
een teruperatuur van ca. 55oC of ca. 5>"C (afhankelljk van het
soort bakteri.Ën) de aanwezig;e organisahe stoffen afbreken. Dit
proces vindt plaats iu anaËrobe toestand, dat wil zeggen zonder
Een tweede nanier. om hout

deksel (eLrsbi

.rrc ,n-abrzoa)

go'sleuáing

goshoudcr

dc

me

t,.e

vaq ho

osl hoop.

(t f,s"c)

(wc;lihc;

Figuur J, Konbinatie van kompostering en nethaanproduktie
v'olgens de methode v€ul Jean Pain.
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zuurstoftoetreding. De tank plaatst nen temidden van een grote
broeiende komposthoop, dÍe de vereiste temperatuur heeft
(1. en J. Pain, 1979),
Deze opstelling geeft een rendement waarbij 10 kg verhakseld
hout lz nj methaangas Levert nêt eên velÍiogen van 11'ooo Kcal1
hetgeen overeenkomt net 'l liter benzine"
De benuttlngsmogelijkheden van het gas zijn dezelfde als bij vergassing: verwarming, verlichting, koeling en nachine-aandrijving"
5. 2. Perspektieven

houtvergisting verkeert, neer nog dan de vergassingr in het
erperinentele stadium. De perspektieven hangen sterk af van de
technische ontwikkeling en van de ontwikkeling van de energiepriJzen. Een energetisch en financiêel nadeel ten opzichte van
houtvergassing en nestvergieting (biogas) is dat het (grove)
hout eerst moet worden verhakseld. Daerentegen hoeft het hout

De

nÍet droog te ziJn, zodat ook gekonbineerde verwerking met
bietenLoof en dergelíJke mogeliJk is. Interessante vraag is ook
of het verhakseLde hout tesamen net mest kan worden vergist in
biogasinstallaties. Deze vraag is des te intereesanter omdat
deze installaties het neeet zullen verschiJnen in gebieden
net intensieve veehouderiJ, waar ook veel- houtrrallen voorkomen
en de uarntebehoefte reÏatief groot is.
Vergel"eken met vergassing is de kans op luchtvervuiling gering.
ook vermind.erlng van het organÍschê stofgebalte in de bodem ls
ninder waarschiJnliJk, BiJ {e vergisting bliJft een aanzienliJk
deel- van de organische etof behouden en het residu is goeil bruikbaar a1s grondverbeteringsnritldel. Behalve in cte (intensieve) veehouderij liggen er vat dÍt betreft ook perspektieven ln cte akkerbouy.
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6 VEIRBRANDINC
6.1 . Al-cemeen
De meest gangbare manier om hout

te gebruiken als energiebron

is verbranding. In ontwikkelingslanden 1s hout vaak de belangrijkste brandetof en ook in Nederland was dat tot ]00 jaar geleden het geval. Later is hout als brandstof gaandeweg verdrongen d.oor turf en steenkooL en na de Tweede Wereldoorlog door olie
en gas. Sedert de energiekrieis Íe de belangstelling weer wat
toegenomen. Biedt deze gebruiksmogeLiJkheid ook perspektief
voor landbounbedriJven met houtwallen?
Vroeger hielden veel LandtiouwbedriJven houtwallen of hakhout*
bosJes aan voor de energievoor.aiening. Ïlet bout werd in de
rustige uintertiJd gevel"d of afgezet. De huidige agrarische.
bedriJfsvoering Laat hier veinig tiJel voor, hoeweï in de akkerbouv de wÍntertiJd nog vaak rustig ie.
BiJ het staatsbosbeheer wordt momenteel ond.erzoek gedaan naar de
perspektieven van houtverbranding voor d.e boer" Daarbij neigt nen
naar relatief Lange omlooptijden (ca. 40 jaar). Daar zljn een
aantal redenen voor te geven
- nêr beepaart op de roogstkostenr;
- er worden minder voedingszout,en aan de greind onttrokken:
op Latere IeeftiJd worden deze in reLatief geringere mate
in de boomschors aangetrof,f,en;
- nen heeft meer speling in de keuze van het 0oogsttíjdstipt;
- er ontstaat meer afr'risseling in het tandschap.
Daarnaast gaan d.e gedachten uit naar uitkapsystenene vaarbij
regelmatig: alleen de zwaarste stammen worden geveld.
2

De

produktie is afhankel"iJk van bodem- en boomsoort en van

de
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grondwaterstand. Onder normale omstandigheden kan men rekenen
uoo, biJvoorbeeld eik, berk
op een produktie van zeker 5
^3
ert êIsr Stellen we nu dq behoefte van een eengezinswoning met
gangbare afnnetingen op 10 m3 luchtdroog hout van redelijke
knaliteitp dan heeft men circa 2 ha houtopstand nodig.

hierbij is, dat er tussen houtsoorten grote verschilIen zijn in vochtgehalte (faUef ]). Vochtrijk zijn populier en
fijnspar, vochtarm beukr eikr berk en es.

Van belang

TabeL

l. Gehalten

droge

stof in u*/n)
oc

o

(volunesewicht).
luchtdroos

Eik

700

749

PopuLier
EIs

t60

580

500
405

560
445

500

530

Beuk

700

754

Berk

680

729

Eg

680

730

PaardekastanJe

500

560

FiJnspar
Grove den

Naar gegevens van het Rijksstation voor de Populierenteelt, Geraardsbergen, België.
rOvend.roogt ls absoluut droog, dat wil zeggen gedurende
24 uur gedroogd ln een oven blJ een tenperatuur van
1O5oC, f Luchtdroogt wil zeggen dat er nog: ca. 15-io van
het gewlcht van de tlroge stof aan water in het hout
aanvezlc

6.2. Het stoken vaq hout
Het verbranden van hout, eventueel aangevuld net kolen, papiert
karton, stro en ilergeliJke kan gebeuren in open haardenr in
verbrand.ing6apltaraten en in houtkachels. Open haqr4en bliJven
in dit rapport buiten beschoulting vanttege hun geringe rende-

nent (r5 tot

2cf6)"

0okdez8n.@.b1iJvenh1erbu1tenbeschouwing.Recent is op deze apparaten nogal vat kritÍek gekomen wegenss

47

- het veelal geringe rendeirent, min of meer onvermijlelijx bij
êen apparaat dat is gekonstrueerr-l voor uiteenlopende typen
(vaste) brandstoffen;
- het risiko van ruchtverontreiniging, rnet nane wanneer afvalprodukten ars papier, geverfd hout e.d,. ars brandstof worden
gebruikt;
- het rlsiko van schoorsteenbranden door de kombinatie van teervormÍng en incidenteel zeer hoge verbrandingstemperaturen.
Deze beawaren gelden ook voor bepaalde type n hout
e1s . ZiTn
deze geheel uitgevoerd. van netaal, d.an wordt de geprod.uceerd,e
rarnte vaak zo snel afgevoerd dat de brandstof geen hoge tenperaturen bereikt en daardoor onvolledig verbrandt. Gevolg: uitstoot
van roet en andere giftige stoffen, naaronder kankervervekkende
porycyclische organlsche verbindingen. Dit probleem is te ondervangen door gebruik te naken van aard.ererk tegers, die d.e warnte
beter vasthoud.en. Ook kan de kachel zo norden gekonstrueerd dat
de geproduceerd.e gassen worden teruggeleid door de vuurhaard.
Maar ook ln deze gevallen blijft het belangrijk om vakkundig te
werk te gaan: droog hout gebruiken en het vuur hoog opstoken. rs
het hout vochtlg, dan moet een groot deel van de energie word.en
gebruikt voor verdamping. Oevolg: meer teervorning en een lager
rendenent. 0n dezelfde reden ls een kort, fel vuur van nlnstens
6OOoC beter dan langdurig sneulen. Eet kost d.oorgaans enige tijd.
voordat nen zlch deze kunst heeft eigen genaakt.

Tot nog toe is gesproken over bet stoken van hout net als doel
het verwarnen van de woonruimte. Er ziJn praktiJkgevallen bekend, waarbiJ ook de bedri.Jfsruirnte wordt verwarnd. Een kalvernesteriJ met circa JOO kalveren in Lunteren wordt geheel verwarnd net afvalhout. Hier worden enorne hoeveelheden (afvel)hout veretookt, die wo.eden aangevoerd net containerg.
In Haansted.e op Schouwen-DuÍveLand word.t een kaasnakerij net
hout vervarmd.. Men houdt hier nauwkeurig een energiebalans biJ
(ekotogtsch Landboun Konsulentschap). Voorlopig zijn tlit echter uitzonderlngsgevallen en dit rapport zal zich dan ook spe-

cifiek richten

op de verwarming van voonrulmte.
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6.3 . FinanciË1e aspekt

en

het stoken van hout zitten de volgende financiËle aspekten:
a. het energetisch en financiËre relrdement van houtkaehelsn
vergeleken met gas- en'of oLiekachels;
b. de materiaalkosten dat wÍl zeggen de kosten van de kachel
(+ toebehoren en eventuele aanleg) alsnede van het nateriaal
benotligd voor het onderhouden van d.e houtwal, transport en
Aan

op s lag;

c. lpgten aan arbeidsuren biJ het onderhoud van houtopstanden
en biJ transportl bewerking en opslag van het hout.
ad a: Het energetisch rendement van goed gesloten houtkachels
(eO e lO%) blijft stechts nelntg achter bij het rendement
van gaskachels ( ZO a 9g/") , Wat het stoken van hout echter
:

-!

L

aantrekkeliJk maakt is het priJsverschir met gas. Er zijn
veel, artikelen geschreven waarin diverse energiegrondstoffen met elkaar werden vergeleken; dit gebeurt biJvoorbeeLd in ternen van MtI,'kg, Heiz61áquÍvalenten en
dergeliJke.
'De berekenÍng verloopt als volgt:
aardgas heeft een kapaclteit van
luchtd.roog hout (ll-ZV" vocht) heeft een

T.ZOO Kca}/a}

*apacitelt van
,.7OO KcaLfkg
gas le nodig aan hout: 7,ZOO ! ,.70O. 1r9 kg"
l{egens het iets geringere rendenent van d.e houtkachel houden ye 2r2 kg aan.

,
voor 1 n/

Uat ztjn hiervan de kosten?
1 n, hout kost Í T5r1 nl hout (eik net sat els en berk) weegt 700 kgi
2r2 kg hout kost
t f lrt- - í or?4
ffi
1 n1 sas kost ( 1/i7;sà
f, e,ll5,
Een veel gunstÍger resultaat dus voor houtn
Hoeveel scheelt dit nu op Jaarbasis? Stel dat ue uitgaan
van een {-persoons hulshouden. De gasbehoefte daarvan bed.raagt geni.dd.eld t.|OA
Laten we aannernen dat bij
^'1i"^r,
gebruík yan een houtkachel deze al1een wordt gebruikt voor
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vervarming van het hoofd.vertrek (gebruik voor koken' uarmuater en verwarming van nevenvertrekken is vaak omslachtig). Laten we voorts aannemen dat hÍervoor op een gg!
geisoleerde plattelandsvoning 1.850 m' nodig is' Dan wordt
de kostenverhouding a1s volgt:
bij gebruik van aardgas: 2.000 x Í 0155 = t 1'100tbij gebruik van hout : 2.000 Í / 0124 = f 480'Een voordeel van nlnstens f 600r-fiaa' dus voor houtrralthans nanneer ttit kan worden aangekocht voor f 75r-/nt
of ninder. voor hout van het eigen betlrijf volgt de berekening in de volgende paragraaf.
Hoewel dus hout als brandstof goedkoper is dan aardgast
zijn houtkachels juist duurder dan gaskachels' Er zijn
vele nerken houtkachels op de Nederlandse marktt voor
het grootste deel van Deense en Noorse origine' Een goede houtkacheL voor kamervetrlarming uitgevoerci net kachel-

pijpen kost inklusief BTtÍ Í 1.2OOr- à f, l'000'-' EÍer rekenen Íe net Í 1.8001-. E! kan circa 1!0 n/ ruinte nee
vorden veryarnd. De kosten voor de schoorsteenpijp (uinnenshuls) ziJn hler gering'
Terzijde! een professionele allesbrander kont op f t'000!à f 6.ooor-. Daar bovenop konen hoge schoorsteenkosten:
door de grote hltte heeft een dergelijke ketel een speciale schoorsteen nodÍg.
net het afzetten van de houtvallen, transport en korten zijn reeds eerder besproken
en geraemd. of f 44}t-/ha/jaar voor een houtwal van 5 n
breed. en een extra raster.
Het Lljkt redelljk ervan uit te Saan dat vooll €êll êêhgezÍnsvoning 5 11 hout nodig is on het hoofd.vertrek te
verríarnen. Dit kont globaal overeen net d'e houtproduktlo
van t ha, vaarvoor zoals lÍe zagen 28 uur noet worden gewerkt. (raster verwijd.eren en herplaatsenl vel}en, snoeient
korten, transport en dergelijke). Daarbij kont nog de arbeid voor het verder korten tot kachellengte (Uiiv. 15 cn)
en, als het gaat on clikke stannen, kloven. Dlt vergt onge2
veer 1 uÏlrfm). Tenslotte moeten nog uren rorden gerekend
De nateriaalkosten gemoeid

ed
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C.

voor het aanmaren en schoonmaken van de kachel, as verwijderen enz. Rekenen we hiervoor een kwartier per dag en
gaan '^re uit van 180 branddagen, dan levert dit 180 x 0 r7j =
45 uur.
Een oppervlakte van t ha wordt door boerenbedrijven in
verschillende streken gehaald, zeker a1s men ook singels,
overhoeken en dergelijke rneetelt. Bed.rijven die niet aan
t ha konen, zullen vaak kunnen sanenwerken met buren.
6.

4.

_Enk*}S kost-en.'bqtgnanq_1Jq"_9.

Met bovenstaande gegevens zijn we nu in staat een aantaL kosten
batenanalyses ui.t te ?oeren. Welk inkomen kan de boer halen uit
een houtwal en,'of houtkachel_ per uur en per ha?
Omdat de onstanciÍgheden sterk kunnen verschÍllen tussen bedriJven bespreken r.re enkele uiteenLopende gevallen!
- houtproduktÍe voor verkoop, houtproduktie voor houtkachel of
houtaankoopvoor iroutkachel ;
- lage of hoge houtprijs;
- nel of geen exira ras Ler nodig;
- seL of geen aardgasaansluiting.

6"4.1. Houtrroduk tie voor verkooo.

pe en

houtkachel.

schaft de boer niet zelf een houtkaohel aan, naar produceert
hlj brandhout, voor de verkoop, d.an hangt het inkonen sterk af
van de houtprijs. l{e bespreken 2 situatiesr net een brandhoutprijs (gekort tot 1 n) af boerderij van f r}r-/^) en yan f 6O,
r]. De berekenl.ngen verlopen voor t ha als volgt:

ê. lees*!e*3r:lier_gti:e-:cglgr_!9grg
Kosten
Baten
Materj.aaf
/ 44Ot- Houtverkoop
Arbeid
,^1 àf 'ot--í
- afzetten, transport,
korten, enz.
28 u
Sal.do

per ha: f 150,00 (baten) - I 440,00 (kosten) =
per uurt - f 290100 ; 28 (uur) a

llor-

-

Í-329199

{--19!.1É
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b. Hoge

houtpriisr extra rastër

499!g
-=-- - ------É----Hierbij worden de baten verdubbeld, zodat geLdt:
Saldo per ha: f ,OOr00 - í 44Ar00 = - {-149!,99.
per uur: - f 140100 : 28 =
- {---2,f99
-

c

!eee-!gg!Pru!s-€9 en extra raster legis
I{ierbij hoeft 1 J uur ninder te wordên gewerkt en dalen de materiaalkosten van f 44Or- tlàê1' f 150r-. Berekening inkomen:
Saldo per ha: f 1rOrO0 - f 1r0r00 = {-91Q9
per uur: f 0100 | 1, l-9r99

d. !gsg-!ggie:ilgr-s99!-9ri33-r39!99-!9glg
De baten worden verdubbeldr zodat

Saldo per ha:

f

,00,00

-Í

per uurt f 150100 :

150;00
15

geldt:

-

{-129199

f

10r00

----t---

dat het bruto mininunloon in 1981 f 11r-/uur
bedroeg, dan moet de konklusie luiden dat de erpLoitatie van
houtwallen voor de houtverkoop slechts in uitzonderlljke situaties eetl aeceptabel uurinkonen kan oplevelen. Voor aklcerbou$ers in bosarme gebied.en (geen extra raste1, nodÍgr arbeiclsoverschot in de n.inter, hoge brandhoutprtizen), kan deze nogelijkheid accePtabel zijn.
Zelfs $anneer a] het werk zou worden gedaan door vrljvil'Iigers
bedraagt het sald.o nog sleehts f 25Ar'fha'
Bedenken ríe nu

6,4,2, Houtkachel.

hou t aan

DêN

"ríeIk uurinkonen kan norden gehaald Yanneer een hoUtltachêl'
wordt aangeschaft en hout wofdt ggekocht? Vanzelf,sprekend
hoeft men hlervoor geen houtwaL of boerenbed.riJf te hebben.

tie bespreken veer 2 situaties: net lage (f 50, -/"') sn uet
hoge brandhoutprljs (f go r'/r)), beid'e gekort en voor de deur
afgeleverd. Voor de kachel berekenen Ye / 1'200r- zijnde het
verschil tussen de prijs van een houtkachel (Í t.8O0t-) en

(f 600r-). De laatste
spaard. De rente ls gesteld' op 12y'o.

een gaskachel
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kan inrners worden uitge-

àc !ceg-!gg!g*jg
Kos

ten

Baten

Kachel (t t.2oo,-)

- afschrijving (tO jaar) f lZOr- rente 1lZ"t") gemiddeld u 72rHout!n,àf5oru25orSchoorsteenveger
u 50r-

Besparin aardgas
r
- 1850 n à f Or5,
=

f

1.018r_

Arbeid

- kachel
180

aannaken enz.
= 45 uur

r lf4

f

492,-

Saldo per uur! (í 1.O18,OO - f 492ro})
Dit kan e€n ecêeptabel uurinkoqen zijn.

: 4) - t_!222!

b

houtprijs
----De kosten stijgen net f 20Jr-, zod.at de berekening wordt:
Saldo per uur: (Í t.01ar0o - f 692100) z 45 - Í,_2*l
Dit inkonen zal ln teel gevallen onvoldoende zijn.

C.

!cee-!gg!sri jsr-€s9s-sssses*st!rss
0p het platteland niesen nog ninstens

Eoge

150.OOO huishoudens,

vaaronder veel landbouvbed.rljven, een gasaansluiting. In
tlle situatle worden weliswaar vastrechtkosten bespaard., Eaar
moet veel duurdere huiebrandolie of propaan- of butaangas
worden gekocht. Ongerekend zou d.it neerkonen op een gasprÍJs
van circa f Or95. De berekening wordt dan:
Saldo per uurr (talO
z Orgj - í 49Z.oO) t 45 - f,_?B:12
^1 í
Een uiterst aantrekkelijk uurinkonen d.us.
d. Eeeg-!gsle:i Jgr-Esgs- scessgglgllise
De kosten stijgen net / 2OO)-, zodat de berekening wordt:
Saldo per uuri (ta!O t f, Ot95 - f 69e,OO) t 45 - í_?2292

lÍog

altijd

een

aantrekkelljk inkonen.

Konklusie: erploitatie van een houtkachel op basis van aangekocht hout kan een natÍg tot aantrekkeliJk uurinkomen opleveren, zeLfs bij relatief hoge brandhoutprijzen. Dit geldt met
nane voor huishoudens (en nog sterker voor bedrijven) zonder
aardgasaas 1uÍ t ing.
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Opmerking: incidenteel kunnen nog hogere uurinkomens vorden bereikt, met nane als kan worden beschikt over voordellg of zelfs
gratis afvalhout. Hoewel dan wel kosten en uren noeten worden
bijgesteld voor transport en kloven, kan het saldo genakkelijk
boven de

6.4.r,

f, l0r-/uur stijgen.

Houtkach e1. eiaen houtprod.uktie

uitvoerlge berekeningen ontstaan rÍanneer lte het inkonen willen berekenen voox de situatie dat de boer de houtval
eyploiteert voor eigen gebrulk. l,ie bezien gevallen net en zon:
der extra benodigd raster, Det en zonder gasaansluitlng en gebruik voor huishouden respektieveliik bedrijf '
De neest

ào Extra raster nodl sr-€39339g1gi!i$
De berekening verlooPt
Kosten
Kachel

als vol8t:
Baten

Besparing aardgas
f 120'- - teSo nl à

-afschrijving (10 iaar)
- rents (lZ"t") gernidde Id ,, 7 2 s'
Exploltatle houtwal (1 ha)n 440rSchoorsteenveger
, 50r-

fOr55-f1.018r-

Arbeld

- hout afzettent
transp.ort 1 êrrzt 28 ï
- kortenr gv. klor
YenrSu/à1u
5u
- kachel aannaken
180r1/qo
45n

?8u f682r'
Satdo per ha: t 1.018'00 - f 6al,0o ' t-229-;9
per uurs í ,16100 : 78 t----!22!

Totaal

In deze situatie is houtrÍalerploitatie voor eigen boutkachel velnig aantrekkell jk.

b.

Geen

Aasaansluitlng
--------extra raster nodig, dan vord't 1 J uur arbeld

extra raster

Is geen
f 29O)- aan nateriaalkosten
dan:
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en

bespaard. De berekening wordt

Saldo per ha:

Í 1.0't8,00 - f ,92100 = {-É3Élgg
per uuï! í 626100 : 6, '
t ---2t92
Dit uurÍnkonen is weliswaar ruln 2x zo hoog,
maar nog steede
niet werkelijk aantrekkelijk,
c

Ir!re-re:!g:-lg9:er-€99t-€3ee3!slgi!tss
Ontbreekt een gasaansluiting, dan loopt de besparing aan
gaskosten op tot 1850 m! à f, O ,9j a f 1.750. De berekening
wordt dan:
Saldo per ha: f 1.7 50100 - f 682,00 = {_1.:9í9199
per ï.rur! f 1.J18,00 : 78 f___--!Z*Z
Dit kan een acceptabel uurinkomen zijn.

d. 0een extra ïaster

nodi gr geen gasaansluitinc

Het aantaL uren neemt af net 1 J en de nateriaarkosten net
f, 29Or-t zod.at de berekening vordt:
Saldo per ha: f 1,75Ot00 - .f t92r0} . f j.rSBrOO
per uur!
.Dit is
Ko

t

;

65 =
.een aantrekkelijk uurinkonen.

us]'e :

1.r54r00

{_--_39!.gZ

exploitatÍe van een houtval voor eigen houtkachel

kan de boer een acceptaber uurinkomen oprevêr€n naar alleen
als een gasaansluting ontbreekt. rn dat gevar kan zelfs de opbrengst per -h? bl jna konkuneren net die van neer gebruÍkeri jke agrarische teelten, aoalg grànËÍrr rs uel een gasaansrulting
aanrezigr dan is het uurinkonen hooguÍt Ínteressant voor be*
drijven vaar houtwalexploitatie geen (extra) raster vergt, zoaLs ln akkerbouw, tuinbouv en intensieve veehouderlJ.
6. 4.

4, Ygrrell.jking en konklusies
Tergelijken we nu d,e verschlllende uÍtkonsten dan zien we d,at
bij de huid.ige prijzen:
- de inkonsten per uur ult explottatie van een houtval en/at
houtkachel afhankellJk van de situatie lrunnen uiteenlopen
van Í 10r- negêtief tot f ZAr- positlef;
- veruit het hoogste uurinkonen kan *orden behaaLd bÍJ beclrÍJven die een gasaansluiting nissenS
- houtaankoop vcrrasgend geno€g ren hoger reldo per uur krn op-
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-

Leveren d,an eigen houtproduktie. DLt kont o.a' d.oor de tijtl
en kosten genoeÍd. dêt het raster. Bli ei8en ploaluktÍe €ëhtel
kunnen neer tstiller u3en proctuktlef worden genaekt (vat een
voordeel- kan zijn op bedrijven net een arbeidgoversohot in
de uinter);
houtproduktie voor de verkoop alleen een interessant uurinkomen oplevert in gunstige sÍtuaties (geen eltra 1'astêr nódig, perlodiek arbeidsoverschot, goede kvaliteit houtr hoge

regionale houtprijs);
- in geen enkel geval het saldo zó hoog is dat onzetting \fan
landbouwgrond in houtvallen aantrekkeliik wordtt
- exploitatie in loonwerk (à mininaal f, 18r-/uur excl. nateti'
aal) haalbaar is, echter alleen voor bedrijven zonder gasaán-

sluiting).
Eierbii noet het volgende worden aangetekendt
met een gasverbruik voor het hoofdVertrgk van
- Er is gerekend
z
18)A nr/jaar en een houtwalprod'uktie van ruin ! ^t1n"11^^''
Daardoor kon steeds gemakshalve uorden ultgegaan van t ha
houtval. In de praktiik zal het gasverbruik op plattelandswoningen vaak hoger zijn; zéifs na isolatie en zelfs els ve
rekening houden met enige windremming en dus verminderde afkoeling van het huis door d.e aanwezigheÍd van houtrÍaLlen. Ïn
d.at geval kan meer dan t ha nodig zijn. Voor de saldi pef, trtrf,
en per ha zal dit echter rreÍnig uitnaken.
- Gereken6 is net een houtprod.uktie van | ^'1nuf 1r^r, In de pral(tijk kan d.it door gunstige omstandigheden enfof benesting hoger zijn. Dat kan veel ultnalcen voor het saldo per hê; en
vrlJ veel voor het saldo per uur! ninder rasterkosten.
- ceen rekening Ís gehouden net de mogelijkheÍd van een nêer
grootschallge aanpak, bÍjvoorbeel aanschaf van een YEêL gl'o'
tere houtkachel voor veruarming van kàssenr stallen (Utggent
kuikens) of vater (kalveren). De kosten zullen daarblj absÓluut gezien stljgen, naar relatief tlalen, nede ondat dan vaak
meer stookdagen per jaar kunnen vorden gemaakt. TevenS kont
men dan in aanrnerking voor een ïJl1-premie t11e kan opLopen tot
,O/, (de kriteria en percentages verandêrên echter regelhatig)
- Er zijn geen bed,ragen in rekening gebracht voor grontt (pachtr
waterschapslasten) rnoch voor d.eïving van alternatleve opbÍehg'
ó
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sten van

d.e grond

(uijvoorueel via beweiding). Dat is

gedaan

ondat een houtwal volgens Boswet en gemeentelijke kapverordening doorgaans niet mag worden gerooid. zond^er navenante herprant, zou dat wel het geval zijn, dan zouden d.e berekeningen
veel ongunstiger uj.tvaLlen.
- De kosten van afrastering kunnen zonel hoger zijn als lager
dan aangenonen. ze zulLen hoger zijn vanneer d.e cyclus van
rastervernieuwlng korter Ís d.an die van houtwalafzetting.
ze zuLlen lager zijn wanneer de houtwar breder is dan ! m en
de opbrengst hoger is dan 5 nt/na/iaar.
- Oeen rekenlng is gehouden net fiskaLe konsequenties. uordt de
houtopbrengst gebruikt voor het huishouden, dan moet het bed.rijf inkonsten opvoeren voor levering van hout aan het huishouden. Daarbij hoeven echter alleen de nateriaalkosten van
f lr9r- à f 44Or- per ha te worden gerekend., niet d.e arbeid.
- Evennin is rekening gehouden net subsidienogelijkhed.en in de
vorn van onderhoud.sovereenkomsten tussen boer en geneente,
provlncie of staàt. Het effekt hlervan is potentiêer indrukvekkend.: reed.s een bescheiden subsidie van f, orSo/n/jaar kan
een verdubteling van het saldo betekenen.Ook in de meest gebruikeLijke situatie (extra raster. noclig, aardgasaansluiting
aanwezig) kan dan semakkeliJk een uurinkonren van ,f 1!r- 1y6pden gehaald. op bedriJven zonder aardgasaansruiting kan dan
zelfs aanplant van houtwallen aantrekkelijk worcten!
- Geen reltening is gehouden net d.e effekten van houtvallen op
gewasopbrengst en bedrlJfevoerJ.ng. Dez€ effektan kunnen zorcl

positief als negatief zljn.
- Evennin is rekening gehoud.en net het mogelijke gebruik van
de houtas als neststof (taltunt). FinanclëeJ. gezien lijkt dÍt
echter rnarginaal, terrijl bovend.ien op den duur konperrserende
benesting nodig is van d.e houtwal zelf.
De berekeningen moeten dus per gevaL kritisch vorden bezien en
aangepast.

6.4,5. Perspektieven
vat ziJn nu de perspektÍeven voor erploitatie van houtwallen
enfot houtkachels voor de land.bouv? Deze hangen in de eerste
Praats af van de ontvikkellng van de !!ijggg. Een stinulerend
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effekt za1 uitgaan van een verdere stijging van de gaspriis
en van een daling van de rentestand en de prijzen van houtkachels. Ook de houtprijzen zijn van invloed: een stijging za1
de boer stimuleren tot produktie en verkoop van hout, een daling
tot de aankoop van een houtkachel en hout.
Zou d,e overheid deze ontwikkeling gericht willen stimulerent
dan beschikt zij ovet verschillende doeltreffende instrumenten:
- soepeler toepassing van Boswet en gemeentel-i.ike kapverordening zodanlg dat verplaatsing en periodiek vell.en van houtnal1en gemakkelijker wordt;
- toekenning van energie- en nilieutoeslagen in het kader van
de WÏR voor investeringen in houtkachels;
- strenge reee ls t.a.v. de konst ruktie van hout kachels n.b. t.
rendenent en luchtvervuillng;
- ruimère subsidienogelijkheden voor houtrrallen en de vorn van
onderhoud s overeenkoro,slLe

n;

- een soepeler opstelling van enerFiebeclrijven tegenover huishouclens zonrier gasaansluiting

het laatste betreft: stellen we ons op het standpunt dat
leder huishouden in beginsel recht heeft op een aardgasaansl"uitlng, en het energÍebedrijf d'us een leverings.P-lis!!.r dan zou
tle nogeliJkheid kunnen Yoïden gekreëerd ilat de energiebetiriiven deze plÍcht afkopen, bijvoorbeelcl ln 1le vorn van ê€D ê9hnalige biJd.rage In de kosten van een houtkachel. Deze bijilrage kan best royaal zíjn als we bed,enken dat aanslulting van
een perceel op 15on afstand van het gasnet kont op zotn 5.000
gulden! Dat zou voor beide partÍjen voorclellg kunnen zija en
êen grote stinulans kunnen betekenen voor het behoud' van houtvallen Ín afgelegen gebleden. De provincie Friesland is bezig
rat dit betreft lnteressante precedenten te scheppen door financlë}e steun te geven aan investeringen in vind'molens en biogasinstallatles. De afgelegen d.orpjes Hidaard en Beersun zullen
tn dit verbaad vel.Llcht een kollektieve biogasinstallatie krijgen. Natuurbeschernêrs en boeren zouclen zich voor ilergelijke
bel.eidsnaatregelen t3zanenlijk sterk kunnen. maken.
Uat betreft toekonstige onderhoudsovereenkonsten: het lijkt
reclelijk deze zo vast te stellen dat een vergoeding pet' arbeidsuur wordt gehaald van minstens het cAO-nivo van bruto
f '16r-/uur (vakarbeid,er). Naarmate de gasprijzen stijgen zou-

rríat
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den deze subsidÍes kunnen dalen en zouden bij een gegeven bud59et meer knrs houtwal kunnen worden gesubsid.iëerd. Overigens
lijken dergelijke bijdragen ook zeer wel denkbaar voor provincies en gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van een beleid. gericht op behoud van de rekreatieve aantrekkingskracht van de

rtreek.

In welke

en berlri.'iven biedt exploitatie het neeste
perspektief? voor houtvèrkoop llggen de beste perspektieven in
de nabijheid van steden (waar de houtpriJs hoog ligt) err Ín de
aklserbouw en vollegrondetuinbouw (waar rs winters arbeÍd over
is) " voor houtáánkoop lieeen de kansen het best in bosrijke,
dun bevolkte gebieden, in de omgeving van zagerijen e.d. (rage
houtprÍjs). Ondat een arbeidsoverschot hier geen voorvaarde ls;
komen alle bedrijfstypen in aannerking, maar vooral degene met
een grote warmtebehoeftep zoals glastuinbouv, akkerbouybedrijvcn die zelf graan drogen, varkensfokkerijen, kuikennesteliJen
en kalvernesterijen. lloor exploitatie van houtwal èn houtkaohel
liJkt de sÍtuatÍe het gunsticst Ín de (gebieden net) akkorbortu,
vollegrondstuinboun en intensieve veehouderiJ. De nelkveehouderii llikt het ninst baat te hebben bij de konbinatÍe houtval/
houtkachel. Deze zou straks gebaat kunnen zijn biJ houtaankoop en biJ elektriciteitsproduktie via houtvergaseing; tnê6tvergisting en wÍndturbines.
sebiede

vergelljken

] exploitatievornen (houtkacher, houtrral en
gekonbineerd), uelke biedt dan het meeste perspektief? tiJlrt
nomenteer houtaankoop het hoogste inkonen te kunnen oplevetenp
bij hogere gasprÍj zen za! de verhouding verschuiven ten gunste
we de

van eigen houtprod.uktÍe. Mèt de gasprÍjs zar Ínners ook cle
brandhoutpriJs stljgen. De enlge nanier voor de boer on aan béi*
de te ontkomen ls eigen brandstofproduktie. A11een den maakt de
boer zijn voordeel als grondbezLttetfgebruiker effektÍef. Het
aardige hlervan Ís dat dit dwars ingaat tegen de tendens van
strukturele relatieve verzwakking van de inkomenrposltie van
de agrarische bevolking. sociaal gezien een gunstÍge ontviki<el-ing. ook bínnen de landbouw kan eprake zijn van eetr heftref,del-end effekt. HoutwaLexploitatie rijkt immere vooral r,íegger
legd voor beclrijven met een arb,eidsoverechot in de rvíntero
HierbiJ zull-en relatief meer kleine dan grote bedriJren zijno
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!,en p robLeem is dat de natuurbescherming graag ziet dat bij
het onderhoud van houtwallen ook rekening vordt geh.,uden net
bijzondere vegetaties en landschapsvormen. Hoe nen hier ook
over denkt, het lijkt redelijk dat eventuele regels die leiden
tot hogere kosten of lagere inkonsten voor de boer financiëel
worden vergoed. Het gaat immers niet aan dat van een maatregel
waarvan de voordelen gaan naar de gemeenschapr de kosten Vorden afgewenteld. op één bevolkingsgtoêp. Een bevolkingsgroep
trounens naatvan toch al een offer is gevraagd ln de vorn van
een beperkte bewegingsruimte ten gevolge van Boswet en gemeert-

teli jke kapverordeningen.
eenLt
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Flguur { r ÀartlgasprljsontvikkelÍng ln tle perlod€ 196r-198?
Yoor een huiehouden net een verbruÍk van 4000 nz
per jaar (tnk}. BI1'I en crkl. vaetrecht)
(bronl Gêilnie)

1)

Prijsnlveau (ongerekend) voor huÍshoudcns
zonder gasaansluiting btJ gebnrt! van hulgbrandolle
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Tenslotte geven 1rê nog enkele fornul es om het gemakkelijker te
naken vooruitberekeningen te maken in verband oet verdere verhogingen van de gasprijs. voor de situatie naarin het hout vordt
gebruikt voor huisvervarning, d.aarvoor tB50 n] aaf,dgas nodig zou
zijn, een extra raster nodig is en d.e produktie per ha ruin I rn)
bedraagt, kan het uurinkonen als volgt worden berekend:
saldo p€T uur

=

(18q0 x saspri.is

in //rn]\ -

640

7a

Is geen (extra) raster nod.ig, itan luldt de formule:
,
I
]saldo pêr lrtrr = 1B 0x
,
0p deze nanier kan eenvouiilg word.en berekend. dat exploÍtatie
van houtwal en houtkacheL een minirnun uurinkonen van í 11 roplevert zodra de gasprlJs zou stljgen tot Í 0r!! resp, í Orgj.
Yoor bedrijven vaarbij een (extra) raster achterwege kan blijven
is ilit punt d.us vrijvel bereikt en voor bedrijven zonder aardgasaansluiting reed.s jaren geLeden.

6,4.6n Stand van zeken
Eout

llJkt

aLs brand.stof bezig aan een cone-back. yooraL Ín d.e
Skand.lnavlsche landen hebben veel kaohel.fabrÍkanten houtkachele
ln prod.uktie genouen. ïn rle verenlgde staten nordt nu veer ] $
van de troni.ngen verwarnd, door het verbrand.en van hout, tegen 1 fi
ln 1970. rn de bosrljke etaten van lÍev England steeg de houtkachelverkoop van 200.000 etuks Ln 1972 tot 11! nÍIjoen Ia 197g,
fn de YS zou hout zelfs al een belangrÍjker energiebron ziJn
dan kernenergie (Smtttr, 1980).

rn

Ned.errand kunnen d.e kacherfabrlkanten de yraag

niet

btJhouden

en zlJn er vachtttJden van neer dan een roaand. veel Densen weten
de veg naar het bos goed. te vÍnden. Sosríacbters worden voortdurend
gebeld. on brandhoutS Land.goederen laten bosgeileelten tegen vergoeding kappen door belangstellend,ens en houtververekende Índus-

trleën

hebben nlnd.er kontainers nod.ig voor hun afvalhout. Er
zeLfs aI gevallen van illegale boonkap.
rntuseen heeft nenlg boer het hout gewoon voor de deur staan.

zijn
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7 MEERVOUDIC CEBRUIK
lerroops ls al dc nogerlJkheid genoend. on houtvalren te
gebruÍken voor Desr dan één doer tegeliJk. Daarbij kan
ean vêrschlllende konblnaties yorden gedachtr
- Jacht valt te kombineren met iedere andere gebruiksvorrnl

- biJenhouderiJ in konrbinatÍe met teelt van biJvoorbeeld wi1gl
esdoorn of acacia voor andere doeleinden;
- konpostering van het fiJne hout samen met verwerking van het
grove hout voor vergassing, verbranding of houthandel;
- konpostering van hout samen rnet dierliJke mest, bietenloof en
ander organisch afval.;
- vergisting van fiJn en verhakseLd hout 6amen rnet dierliJke
nest in een biogasinstallatie;
- benutten van mestoverschotten (binnen verantwoorde grerrzen)
voor verhoging van de houtproduktie;
Onnodig te zeggen dat meervoudig gebrulk van de houtwal enfat
de verwerkingsinstarlatie het rendenent niet orrbelangrijk kan
verhogen. Ëen voor de hand riggende mogelijkherd voor ilit nonent lijkt een gekonbineerd gebruik van de houtwal voor btandhoutproduktle, (vernachting van) iacht en benutting van nestoverschotten. Eet garclo per uur kan d,an nog aannerkelijk boger
vord,en tlan biJ brandhou'bprod.uktte alleen.
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B SAMEN\ATTINC
Houtwallen en vergeliJkbare kleine houtopstanden in de landbouw
vornen vaak een bron van konflikt tussen boeren en natuurbescherners. Natuurbescherners wljzen op de grote betekenls van
houtwallen voor flora, fauna, landschap en rekteatÍe, Boorên
en biJvoorbeeLd de Landinrichtingsdienst wljzen vaak op nadelen
a).s lagere gewasopbrengst, hlnder bij de nechanisering en hoge
onderhoudskosten. Resultaat Ís een teruggeng van de oppervlakte
aan houtyallen en een omvangrlJk achterstallig onderhoud. De
overheid probeert momenteel de klooi te overbruggen door toekenning van beheers- en onderhoudsvergoedingen aan de boer. De perspektieven daarvoor f.iJken echter beperkt in een tiJd van ekonónisch recessie.

rn ctlt fapport rordt

gekozen voor een

ninder defensieve en neêr
perspektiefbieilende benadering van het houtwallenvraagstuk. Daartoe yordt eerst beknopt aangeg€vens
- welke typen houtwal.len er in Nederlancl ziJn en wat de oorspror-

keliJke funkties

wareni

- welke agrarischê voor-

en nadelen aan houtwaLlen worden toege-

schreven;

- I'n hoêveffe deze vermeende voorDe konklusie luidt, dat houtwallen

en nadelen steunen op onderaoek.
zowel positieve ars negatieve
effekten voor de landbouw kunnen hebben, dat somnige negatieve effekten gemakkeliJk ziJn te voorkomen (biXvoorbeeLd door het aanhouden van een rulne onderringe afstand) en dat de balans van
belde zowel positief aLs negatief kan ziJn.

Vervolgens wordt nagêgaan welke kosten ziJn verbonden aan het onderhoud van houtwallen. Deze kosten bliJken sterk afhankeliJk van boom-
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soort, grondsoort, breedte van d.e opstand en van de vraag of al
dan niet een extra veeraster moet worden geplaatst. Voor een
wal van 5 m breed, een fnodaler samenstelling en net extra
raster belopen de kosten bij een onlooptijd van 10 jaar f 44or-/
haftraar, plus 28 arbeid.suren. Is geen extra raster nodigr dan
dalen de kosten tot f 150r- en 1! r1r€h. Rooien van de houtwa]
zonder herplant is veelal niet toegestaan en bovendien erg kostbaar. Althans yanneer nen het goed en snel wil doen: het kan
veel goedkoper, zii het langzaner en ninder doeltreffend' door
begrazing net vee.
Tensl,otte wordt besproken op welke rnanleren de boer de houtual nu
of in de toekonst kan èxploiteren op ekonomische grondslag' De
volgende nogellikheden passeren de revu:
't. Enkele nar,ginale Sebruiklvormen: produktie van geriefhout voor
de tuinbouu, proctuktie van lasterhout voor beheer van natuuren rekreatieterteinen, fruitteelt, bijenhouderij en jacht' Dez€ gebtuikgvornen bliJken hooguit van lokale of aanvullende betekeni

s.

2. Produktle

van

hout v oor lndu trie.

e. d. Een

bo

kosten/baten-

analyse ]eert dat ctit alleen perspektief biedt in uÍtzontlerliJk
gunstige onstand.igheden net Soede SÏ'onal- en houtsoortr hoge regionale houtPrij zên enz.

l.Ig.g!9$ggigg:houta}smeststofengrondverbeteringsnlcldel.Ver.
keert nog 1n het experÍmentelestadlum, naaf, zou perspektief kunnên blêdên vool akker- en tuinbounstrekenr wear eên g:cote vraag

ig naar organische nest,
4. Yergassing: hOUt als energiebron.

.

!n het experinentela stadiun, náat LlJkt op niddêllange terrnijn perspektief te bieden.
,, Verri stinc: nethaan- of nethanolprotluktie door nlddêl van bakterlën. Nog in het experlmentele etadlun. Perepektlef onzeker'
6. J/erbranding: ververklng in noderne houtkachels. Is tle experÍnentele fase al voorbÍJ en vordt a] op kleine schaal toegepast.
Er

Nog

zijn dan 1 nogel.iJkheden:

ê. Verkoop van brandhout (aI1een houtwal nodlg);
b. Aankoop van branihout voor eigen houtkachel (a11een houtka-

chel nodíg, ook nogelijk voor niet-agrariËrs);
Brandhoutproduktie voor eigen houtkachel (Ueiae nodig).
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voor elk van deze nogelijkheden worden kosten/batenanalyses gemaakt. Daarbij komen grote verschillen naar voren" Het blijkt
dat a ninder dan 1x, !_ 1 à 2|x en g tot 2x het minimumuur_
Loon kan opleveren. De hoogste saldi per uur (tot f 28,*) blij_
ken weggelegd voor huishoudens/uearilven die een aardgasaansluÍ*
tlng missen en, indien een houtwal wordt geëxproÍteerde daarbij
geen (extra) veeraster nodig hebben. rn extreme gevarren kan
zelfs áánplant van houtvallen en exploitatie Ín loonwerk aantrekkelijk zijn. Onder neer gangbare omstand.igheden eehter
blijkt exploitatie hooguit ronend via eigen of gesubsid.lëerde
arbeid en ligt het saldo per ha lager dan bij akker- of weid.ebouw zodat de boer er alleen voor zal klezen als opruinen van
de houtwal nlet is toegestaan.
Blj deze berekeningen ls uitgegaan van gebruik van d.e kachel
voor huisverwarming ríaarvoor als regel minstens t ha houtnal
en 78 uur arbeid norlig zal zijn. Bij bedrljfsmatig gebruik
kan het sal.do gunstiger uitvallen, naar zullen in d.e regel ook
neer hekt&ren en arbei_dsuren nodlg zÍjn.
Er blijken cius nieune perspektieven aanwezig voor houtwallertn met
nane in de gebieclen waar ue nu al veel voorkonen. Dat Ls vooral
op de hogere zandgronden en plaatselijk op de i,/addeneilanden, de
Zeeuwse eilanden, Goeree en de Zuidhollandse veenreiden. Het neest
gunstig liggen de gebruiksmogeriJkheden op bedrijven rÍaar een aard.*
gasaansluiting ontbreekt, in de winter een arbeidsoversohot bestaat
(akker- en tuinbouw) en voor de exploitatie geen (extra) veeraster
nodig is (v.o. lntensÍeve veehouderlj). Melkveehoutlerijen zullen
relllcht eerder overgaan op áánkoop van hout.
Zouden bijvoorbeeld 1.000 bedrijven overgaan tot exploitatie van
houtwal en houtkechel, dan zou dit ruwweg neerkonen op:
- d.uurzame instand.houding minstens 2.OOO kn houtwal;
- een besparing van nlnstens het equivalent van 2 nitjoen r1 a.rdEias per jaar;
- €eh bijdrage aan de inkomenspositle van 1.000 agaarlërs;
- €€o extra strukturele werkgelegenheid van ninstens enkele 10ta1len rnanjaren in landbouw en industrie.
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Geaien deze perspekt5.even Uo1'dt gepleit voor een stitnulerend overheÍdsbeleid in de vorn Van:
- duidel"ijke voorschrlften voor de konstruktÍe van houtkacheLs ter

-

beperking van luchtverontreinigingl
soepeler toepassing van Bosltet en gemeenteliike kapverordening;
toekenrring van royale UlR-premLes voor bedrijfsnatig gebruik vanhoutkachels i
bljctragen van gasbedrijven lrr de aanschafkosten van een houtkachel voor huishoudens zonder aardgasaansLuiting;
ruimere subsidiemogelijkheden voor houtwallen in de vorn Van
onderhoud.sovereenkonstenr Reeds bescheiden bijdragen van f 1

'-/
jaar per neter houtwal zullen exploitatie Ín veel gevallen zeer
aantrekkelijk kunnen naken. Als Óvêrheittsbijdragen voor natuuren landschapsbehoud érgens effektief zijn, dan liJkt dat hier
het geval.
l{atuurbeschetners en boeren zouden zich voor dergelijke naatregeLen gezanenllJk sterk kunnen naken. r,{at nu een bron van konflikten
is, kan dan straks ntsschien êen bron van sanEnwerkÍng uorden'
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INFORMATIE-ADRËSSEN
vereniging rnlands Hout, Koppelraan 1, Hardenberg, te1.
0j212 - 1494i
Sosschap, Laan C. vn Cattenb. 100, Den Haagr tel. O?0 - 6))7BOi
Brink Luchtverwarming (kachelfabrikarrt), postbus 24, staphorst,
Algemene

teI.

05225

-

1444i

Brug, C. v.d. (producent houtkompost),

tel.

o1725

-

Dammekant

7)at

Bod.egraven,

1156ri

cBs (houtprijzen-grafÍeken), prinses BeatrÍxlaan
{zg, voorburg,
tet. 070 - 69ql4l, tst. ?a79 ( C. Knip)l
cé-41 (kaehelfabrikant)o papenstraar {1, 7411 NA Deventern
ter.
05700

-

1J878;

centrum voor Energiebesparing:, oude
1

nelft 1go, Der.fto teL.

015

-

5126o i

conité Jean PaÍn, prinses Errsabethlaan 1g, 10J0 Brusser, BergÍë;
consuLentschap in algeurene .dlenst voor de biJenteelt, filburgeereg
12, Hllvarenbeek, te]' Oit _ 425SgB (ir. J.J. pettlnga);
Consulentschap voor d.e groenteteelt Ín d,e volle grond,
Cobbenha_
genlaan 221, Tilburg, te}. 01, _ 6Te755 (ing. A.J. van
Ooyen);
Dorschkanp, de, RÍJkslnstituut voor onderzoek in de
bos- en randschapsbouw, Bosrand.weg ZO, l,/agenlngenr tel. OS]70
- 19050;
Ekoi'ogisch Landbouskonsurentschap; Nieuwe Leliestraar
159r Ahsterdam, tel. 0A0 - 569fi0a
Hekroan, J. (leverancier Heloj techelkachels),
Lage Esveg 75r l{ijverdal, tet.014S6 _ 12177i
Houtinstituut rNO Delft, schoemakerstraat 97, Derft, tel. 015
-

5691)0

(ir. J.F. Rijsdijk);

HoutvoorlichtingsÍnstituut, Janes Lrattstraar
7),
dam,

tel.

020

-

1097 DL Amster*

920444,
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Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Oebouwen, I4ansholtlaan 10,
Wageningen, tel 08J80 - 19119;
Landbouw iJkononisch Instituut, Conradkade 175, Den Haag (afd. bos*
bouw: zie De Dorschkanp);
Landbouwschapr Raamweg 25 - 28, Den Haagr te1. 0?0 - 65692Oi
Lanrlelijk Overleg liatuur- en Landscirapsbeheer. Centrale ordanisatie van de provinciale Stichtingen Vrijwillig Lanlseilaps*
beheer. llcortiereinde 60, rs Graveland, tel , 05, - 6a004.
Mlnisterie van Economische Zaken, DÍenst ÏnvesterÍngsrekeningo
Postbus 1OO7r' BOOO GB ZwoLle, tel. 05200 - JO9JOi
Organisatle voor Duurzane Energie, Donkerstraat 1Jr Utrechto
tel. 0r0 - 1)1)28i
postiljon, d.e (inporteur van kachels), Kerkeinde 26, Arkel, te1.
01811 - 1928e
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Kenperbergerweg 6'l, Arnhenl
te1. 085 - 452991 (tÍ.[. Dlemont, houtkonpostering)l
Staatsbosbeheer, R"ljkskantorengebouw 1,/estravenr Utrecht, te1.
0t0 - 859111t
Afd. Beleidsvoorbereiding: ir. A.L. de Regtt
Afd, Nornstelling en Plannlng: A.J.0. van Diikt
Afd. 0nd.erzoek: J .C. A.M. Bervaes (houtvergassing) ,
Àfd, Projektvoorbereiding en Statistiek: ir. L.J. Heldens;
Stichting ïnd.ustrie-Hout, Bowlespark 18, t'/ageningen, tgl" 08,70 14121

1

StÍenstra b,v.(inporteur Passat-Cl-ketels) Nassaustraat 5' Sint
AnnaparochÍe, tel. 05i80 - 149ri
Technlsche Hogeschool Twente (houtvergassingsonderzoek), Enschede

tel. o5t -

t

892805;

Vereniglng tot Behor.ld, van Netuurnonumenten, Schaep sn Burgh, Noordereinde 60, rs-Graveland, teI. Ot, - 62004,
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VERI(LARENDE WOORDENLIJST
aëroob - 1n aanwezigheid van zuurstof.
anaêroob - in afwezÍgheid van zuutst,of.
beheersovereenkonst - overeenkomst waerbij d.e boer een vêrgoeding
ontvangt ln ruil voor het nalaten van bepaalde beheers- €D
Ínri chtl ngsnaatregelen .
bodemvaag - niet gebonden aan een bepaalde grondsoórt.
bijgroei - JaarliJkse toenane van het houtvolune.
brijzerhout - dunne loofhoutstanmetJes, d.ie fijngenaakt word.en
voof, de golfkartonindustrie.
coulissenlandsChap - landschap net stroken houtgewas dÍe daarachter aanvezige open ruinten mi'n of neer aan het oog ont-

trekken.

d.b.h. - dootgnsde op borsthoogte.
drachtplanten - planten lraarop bijen Ír€lctar en stuÍfneel

kunnen

vgtzenelen.

groelplaatsfaktoren - onstand,Íghedea die van invloed ztjn op de
stanilplaats van êen ge$as, zoels grondsoort, voohtigheiit,
schaduv, tenperatuu! €rd.
hakhout - houtgewas dat perlodlek laag btj de grond uordt afge-

hakt, ríaafna de stobben Íéor uitlopen.
legeren - het gaan lÍggen - vaak door de cind - van het gesas.
onlooptiJd - perlode tussen de aanplant en (eind-)kap van een
houtopstand,.
onderhoudsovereenkonst

-

overeenkonst waarbiJ cle boer een vergoeding ontvangt voor het verrichten van bepaalde handellngen die tên goêde konen aan natuur en/of landschap.
ovelstaanders - bonen die nen laat staan on zich te ontvikkelen
tot volwassen exenplaren.
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- het plantmatetiaalr waarvan men gebruik maakt.
sl"agenlandschap - gebied waar het kultuurland vanult een natuurlijk of gegraven water óf een weg in'langgestrekte strokert
Ís verdeel.d.
spaartelgen - b€hêer, wáaf,blj van de uÍtlopets van het vroegere

plàntsoên

hakhout slechts één ult).oper rgespaardr vordt.
stobbe - wortelstronk.
stoven - onderste stamdelen, d.Ie mert laat staan biJ het afsetten.

74

Overiqe uitgaven van het Centrum Landbouw en Milieu

Jaarverslag 1980 - 1981. Centrum Landbouw en Milier4. Utrecht,r juni
L982, 48 oag, 45. Prijs f-f2r50r'
Z,aT al,lf f.n 6br7 tln

Marcelis, R.A.L. Onkrui-dbestrijden en loofdoden in de aardappelteelt:
welke methode? Vergelijkend overzicht van baten, kosten en risiko's. Utrecht, mei 1983. 110 pag A4. Prijs f 15,-.
Rennen, A.J.M. Samengaan van landbouw en natuurbeheer: welke kontraktvorm? Een vergelijking tussen pacht, erfpacht, inscharing, opstamverkoping en ingebruikgevíng om niet. Utrecht, november 1982.
74 pag A4. Prijs f 15,-.

Schróder, R.R.G. & Id.J. van der l^/eijden. Beheersovereenkomsten: knelpunten en mogelijke oplossingen. Diskussiebrochure. Utrecht, ju1í
1983. 55 pag A5. Prijs f 10,-.
Werkgroep Jonge Boeren Waterland, Contact Milieubescherming Noord-Holland, Centrum Landbouw en Milieu. Beheersplan voor Waterland.
Zaandam, december 7982. 31 pag A4. Prijs f 7,50.

h/eijden, W.J. van der. Vraagtekens bij de.grondontsmetting in de aardappelteelt. Overdruk uit Landbouwkundig Tijdschrif.t/pt 93 (1981)

nr B:

2O5

-2II.

Deze uitgaven zijn te besteflen door overnaking van het genoemde bedrag
op giro 4204713 of Rabo-rekening 39.42.82.388 ten nane van Centrun Landbouw en l(i7ieu, )ude Gracht 42, 3511 AR Utrecht onder vernefding van de
gewenste tite7. De prijzen zijn incTusief porto.

oNT\\'ERp oMslnq

'

qydn nrbERqEN

l

