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WOORD VOORAF
Het
eindrapport
van
het
TWOL-onderzoek
“ecologisch
verantwoorde
houtexploitatiewijzen voor bossen op kwetsbare bodems” bestaat uit 3 aparte volumes.
Het volume goede praktijk bosexploitatie geeft concrete aanbevelingen,
achtergrondinformatie en voorbeelden bij ecologisch verantwoorde houtexploitatiewijzen
voor Vlaamse bossen.
Dit document is specifiek gericht op de bosbeheerder, met de nadruk op de planning
van bosexploitaties. In een inleidend hoofdstuk wordt het proces bosexploitatie in de
ruime zin van het woord toegelicht, waarbij voor meer informatie telkens verwezen
wordt naar de desbetreffende delen van het rapport.
Het hoofdstuk bosontsluiting beschrijft op welke manier exploitatiemachines in het bos
kunnen rijden en hoe de beheerder dit kan aansturen. Daarna wordt een praktisch
hulpmiddel voor de beheerder geïntroduceerd: exploitatieplannen. Vervolgens komt de
monitoring van exploitatieschade aan bod. Tenslotte worden enkele technische zaken
besproken, namelijk de bouw, de functies en het correcte gebruik van
exploitatiemachines.
Bijlagen bij dit volume zijn een set bondige richtlijnen voor het aanduiden van vaste
ruimingspistes, een verklarend overzicht van markeringen om exploitaties aan te sturen
en een artikel over bosexploitatie in eigen regie. Enkele technische bijlagen omvatten
overzichtstabellen met specificaties en kosten van verschillende exploitatiemachines en methoden.
Een ander volume omvat de literatuurstudie en de beschrijving van de huidige toestand
van de bosexploitatie in Vlaanderen en in relevante buurlanden.
De nadruk van de literatuurstudie ligt op de inzet van exploitatiemachines en de impact
daarvan op de bosbodem. Daarnaast worden nog andere effecten van bosexploitatie
besproken, namelijk verstoring van fauna, impact op de vegetatie en chemische
vervuiling. De huidige toestand van bosexploitatie in Vlaanderen wordt voornamelijk op
basis van terreinobservaties toegelicht, waarbij zowel courante werkmethoden als de
perceptie van exploitatieschade door beheerders besproken wordt. Tenslotte komt een
buitenlandse case-studie aan bod.
In deze tekst wordt naar dit volume verwezen als “literatuurstudie” of “stand van de
bosexploitatie”.
Het volume kwetsbaarheidskaart bosexploitatie omvat de inhoudelijke en technische
aspecten van de kwetsbaarheidskaart voor exploitatie in Vlaamse bossen.
Dit volume vertrekt van een kwetsbaarheidsclassificatie voor bodem, helling en
biocenose, die is opgesteld op basis van literatuurgegevens, beschikbare
gebiedsdekkende informatie en expertenkennis. Er wordt beschreven hoe de kaart tot
stand is gekomen en hoe ze moet geïnterpreteerd worden. Tot slot wordt de ruimtelijke
verdeling van de verschillende kwetsbaarheidsklassen in Vlaanderen besproken.
De digitale kwetsbaarheidskaart zelf wordt aangeleverd op de CD in bijlage. Deze kaart
bestaat in 2 versies: een uitgebreide versie bestemd voor de beheerplanning, en een
vereenvoudigde versie voor de terreinbeheerder.
In deze tekst wordt naar dit volume verwezen als “kwetsbaarheidskaart bosexploitatie”.
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1

BOSEXPLOITATIE VAN PLANNING TOT UITVOERING
Het proces bosexploitatie houdt meer in dan met een bijltje en een lintmeter het bos in gaan,
het hout verkopen en de bomen omzagen en afvoeren.
Bosexploitatie is een proces, met duidelijk gedefinieerde tussenstappen en afgelijnde
verantwoordelijkheden voor de verschillende deelnemers aan dit proces. In grote lijnen kunnen
de stappen planning, uitvoering en controle onderscheiden worden. Als in de ketting van de
opeenvolgende tussenstappen een zwakke schakel zit, zal het eindresultaat van de exploitatie
niet goed zijn. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die deelneemt aan dit proces,
om er voor te zorgen dat de tussenstappen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is, op een
kwaliteitsvolle manier afgewerkt worden.
In het algemeen zouden bij de voorbereiding en de uitvoering van een exploitatie volgende
overwegingen, begrippen of tussenstappen aan bod moeten komen, en wel in deze volgorde:

beheerdoelstellingen  aansluiting op de openbare weg  bosweg  stapelplaats 
bestandsontsluiting

markering

exploitatieplan

[houtcatalogus
met
exploitatievoorwaarden  houtverkoop]  toelichting exploitatieplan aan exploitant  velling
& ruiming  controle  [eventueel verkoop aan de weg]  nazorg. De beheerder is hierbij
verantwoordelijk voor de planning, de exploitant voor de uitvoering.
Deze abstracte stelling wordt in wat volgt punt per punt besproken. De term ‘beheerder’ wordt
hier in de ruime zin van het woord gebruikt (eigenaar, opzichter, aangestelde), de term
‘exploitant’ staat gelijk met de houtkoper of de exploitant.

1.1

Beheerdoelstellingen
Bosexploitatie is een middel om de beheerdoelstellingen te bereiken, geen doel op zich. De
economische functie van een bos kan wel een belangrijke doelstelling zijn, met houtexploitatie
hieraan direct gebonden, maar dat neemt niet weg dat exploitatie maar een werktuig voor het
multifunctioneel bosbeheer blijft.
Alle zaken die hier besproken worden in verband met bosexploitatie, moeten afgetoetst worden
aan de beheerdoelstellingen voor het bos in kwestie. De meeste informatie uit deze studie
beschrijft wat er gebeurt nadat de beslissing werd genomen om te exploiteren. Dit is een
bewuste keuze, waarvoor voldoende alternatieven bestaan (bomen ringen, spontane
bosontwikkeling, ...).
Als bepaalde inrichtingen of maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de bosexploitatie te
verhogen, maar in strijd zijn met de beheerdoelstellingen, moet de beheerder kiezen: deze
maatregelen achterwege laten, een moeilijkere exploitatie aanvaarden, zich tevreden stellen
met een relatief lage houtprijs, geen exploitatie uitvoeren, toch maatregelen nemen, ... Als
bepaalde maatregelen niet genomen zouden worden, maar eigenlijk wel noodzakelijk zijn voor
een kwalitatief hoogstaande exploitatie, dan is schade onafwendbaar.
Deze afwegingen gebeuren op het niveau van de beheerplanning, en vallen buiten het kader
van deze studie. Iemand die een exploitatie voorbereidt, moet echter goed beseffen dat de
invloedsfactoren voor een exploitatie verder reiken dan het bosbestand alleen.



1.2

Voor een gedetailleerde beschrijving van de impact van exploitatie op het
bosecosysteem, wordt verwezen naar de literatuurstudie.
Informatie over afwegingen m.b.t. het beheer van bossen kan gevonden worden in de
beheervisie voor openbare bossen (Afdeling Bos & Groen 2001).

Aansluiting op de openbare weg
Het mag triviaal klinken, maar een bos dat geen aansluiting op de openbare weg heeft, kan niet
geëxploiteerd worden. Bomen vellen kan natuurlijk altijd, maar ze op een rendabele manier
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afvoeren gaat niet zomaar. Kabelbanen of helicopters zijn geen economische realiteit in
Vlaanderen.
Een veel voorkomend geval hiervan zijn kleine bosenclaves in landbouwgebied. Om toch hout te
kunnen afvoeren, moet dan een overeenkomst bereikt worden met de eigenaar of de pachter
om over de landbouwgrond te mogen passeren met exploitatievoertuigen. Als de boer hier ook
al mee akkoord gaat, kost dit algauw enkele honderden euro’s. De planning van een dergelijke
overeenkomst is moeilijk. Voor de beheerder is het gemakkelijk om de verantwoordelijkheid
hiervoor bij de exploitant te leggen, maar die zal dat wellicht anders zien.
Het exploiteren van dergelijke bossen is mogelijk, maar zal negatieve gevolgen hebben voor de
houtprijs.

1.3

Bosweg
De toestand van het boswegennet is een belangrijke factor voor de efficiëntie van een
exploitatie. Hoe dichter een vrachtwagen bij het geëxploiteerde hout kan komen om het op te
laden, hoe minder ver met dure exploitatievoertuigen moet gereden worden, en hoe goedkoper
de exploitatie. Een goed boswegennet kan veel schade aan het bos vermijden.
Het ontbreken van een goed boswegennet sluit een exploitatie niet noodzakelijk uit, omdat met
exploitatievoertuigen het hout langs zeer primitieve wegen kan afgevoerd worden. Dit houdt
wel een niet te onderschatten meerkost in, en veroorzaakt bijna zeker grote schade aan de
boswegen, die dan achteraf hersteld moeten worden.
Boswegen zijn er om gebruikt te worden! Hout afvoeren dwars door het bosbestand om de
wegen te sparen of omdat de wegen in slechte toestand zijn, is onaanvaardbaar. Als wegen niet
aan minimale standaards voldoen, moet dit opgelost worden vóór de aanvang van de
exploitatie.


1.4

Meer over boswegen is te vinden in het hoofdstuk bosontsluiting.

Stapelplaats
De aanwezigheid van voldoende bruikbare stapelplaatsen wordt vaak over het hoofd gezien. Dit
is wellicht gelinkt aan de Vlaamse traditie van bosexploitatie met vrij te kiezen tracés, waarbij
de boomstammen meestal verspreid langs de weg gestapeld worden. De inrichting van
stapelplaatsen kan echter een belangrijke meerwaarde betekenen bij bosexploitatie, omdat dit
de exploitant toelaat om beter werk af te leveren.
Stapelplaatsen worden best voorzien waar de detailontsluiting uitmondt in de hoofdontsluiting.
De nodige capaciteit van de stapelplaatsen kan berekend worden op het niveau van de
beheerplanning: kapkwantum × oppervlakte per ontsluitingseenheid.
In sommige gevallen is stapelplaats niet nodig, als bijvoorbeeld korthout rechtstreeks op een
oplegger wordt geladen (trailer-verlading).


1.5

Meer over stapelplaatsen is te vinden in het hoofdstuk bosontsluiting.

Bestandsontsluiting
Op basis van de informatie die verzameld is o.v.v. de kwetsbaarheidskaart bosexploitatie, kan
de afweging gemaakt worden of exploitatiemachines kunnen toegelaten worden in het
bosbestand. Als dit mogelijk is, geeft de kwetsbaarheidskaart bijkomende informatie over de
manier waarop dit ecologisch verantwoord is.
Om te vermijden dat zware machines kriskras door het bos rijden en vlaksgewijs
bodemverdichting veroorzaken, worden vaste ruimingspistes aangeduid. Deze pistes zijn niet
alleen een beperking voor de exploitant; ze zorgen er voor dat het bos gelijkmatig ontsloten

14

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

wordt, en dat er op voorhand wordt nagedacht over de bodemkwetsbaarheid en de
bereikbaarheid voor machines.
Ruimingspistes zijn al nuttig in de vroege ontwikkelingsstadia van een bos, en zijn een probaat
middel om de bosbodem te beschermen tegen structuurdegradatie door exploitatiemachines.
Het aanduiden van ruimingspistes is het handigst in jonge bossen. Voor de ruiming van lichte
sortimenten (het manueel uitdragen van hout of uitslepen met een paard) zijn geen
ruimingspistes nodig, maar naarmate de bomen dikker worden en ze machinaal geruimd zullen
worden, is er wel een goede bestandsontsluiting nodig.
Als de draagkracht van de bosbodem onvoldoende is om machines toe te laten, moet het hout
uitgelierd worden van op de bosweg (zgn. machineweg).
Het inrichten van de bestandsontsluiting vraagt van de beheerder een grondige basiskennis
over bosexploitatie. Het terrein bepaalt welke de mogelijkheden zijn, maar de beheerder moet
de afwegingen maken welke exploitatiemehoden aanvaardbaar zijn in het bos en welke
methoden haalbaar zijn (geografische ligging, oppervlakte, ...). De bestandsontsluiting zal
bijzondere elementen (bron, dassenburcht, cultuurhistorisch element, voorbehouden boom,
zeldzame vegetatie, ...) ontwijken, om beschadiging door exploitatiemachines te voorkomen.



1.6

De kwetsbaarheidskaart is een digitale kaartlaag voor alle Vlaamse bossen, gelinkt aan
volume 2, Kwetsbaarheidskaart bosexploitatie.
Meer over bestandsontsluiting in het algemeen en vaste ruimingspistes in het bijzonder,
is te vinden in het hoofdstuk bosontsluiting.

Markering
Het markeren van bomen in het bos is nodig voor 2 zaken: de bestandsontsluiting en de bomen
die moeten geëxploiteerd worden. Een basisvereiste voor markeringen in het bos is dat ze
duidelijk zijn. Voor een motormanuele exploitatie in een bos zonder al te veel struiklaag zijn
klassieke schalmen voldoende; bij het aansturen van een exploitatie met een harvester
daarentegen zijn opvallende markeringen zoals fluo verf nodig.
Hoe de markeringen voor het aanduiden van vaste ruimingspistes best gebeurt, wordt
besproken in het hoofdstuk bosontsluiting. De kwestie schalmen met de bijl of met verf komt
hier ook aan bod, maar hoeveel of wanneer geschalmd wordt, valt buiten het kader van deze
studie.
Tijdens de markering (hameren, schalmen, ...) worden de bomen die bestemd zijn om te
exploiteren normaal opgemeten. In Vlaanderen is het gebruikelijk om de omtrek op borsthoogte
te meten, eventueel in omtrekklassen. Deze gegevens worden dan gebruikt om het hout te
cuberen.
In bepaalde gevallen kan het nuttig zijn om een klein berichtje op te hangen om bosbezoekers
in te lichten over de nakende exploitatie. Veel problemen kunnen vermeden worden door het
meedelen van de bedoeling, de aard van de werken, de voorziene probleempunten en de
coördinaten van de beheerder. Regelmatige bosbezoekers kunnen een dergelijke communicatie
meestal enorm appreciëren.


1.7

Meer over markeringen is te vinden in het hoofdstuk bosontsluiting.

Exploitatieplan
Een ondubbelzinnige manier om de doelstellingen bij een exploitatie over te dragen van de
beheerder naar de exploitant, is het opstellen van een exploitatieplan. Hierin wordt alle nodige
informatie voor het uitvoeren van een kwaliteitsvolle exploitatie gebundeld o.v.v. een kaart. Een
dergelijk plan kan al in grote lijnen opgesteld worden tijdens de beheerplanning. Voor een
bepaalde exploitatie kunnen dan nog specifieke aandachtspunten aangevuld worden.
Het exploitatieplan wordt voor de aanvang van de werken toegelicht door de beheerder,
rechtstreeks aan de uitvoerder. Dit vermijdt onnodige tussenstappen en verloren gaan van
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informatie. Het exploitatieplan wordt best toegevoegd aan de houtcatalogus bij verkoop op
stam, omdat dit de houtkoper toelaat een accurate prijsberekening te maken.
Een formeel exploitatieplan vermijdt dat mondeling overgedragen informatie zou verloren gaan
in de keten van beheerplanner, beheerder, houtkoper, exploitant en nog eventuele
onderaannemers.


1.8

Meer over exploitatieplannen is te vinden in het gelijknamige hoofdstuk.

Houtcatalogus met exploitatievoorwaarden en houtverkoop
In België is de houtverkoop op stam gebruikelijk, omdat er geen traditie bestaat met verkopen
aan de weg en omdat voor privé-eigenaars de federale BTW-wetgeving ongunstig is voor een
dergelijke manier van houtverkoop.
Bij een houtverkoop op stam bevat de houtcatalogus de gegevens van het te koop gestelde lot
(boomsoorten, omtrekken, volumes), verkoopvoorwaarden en exploitatievoorwaarden. Ter
verduidelijking van de exploitatiemodaliteiten kan het exploitatieplan toegevoegd worden aan
de houtcatalogus.
Houtverkoop kan openbaar of onderhands, en bij opbod, afbod of inschrijving. Openbare
boseigenaars zijn voor grotere loten verplicht om openbaar te verkopen en toe te wijzen aan de
meest biedende. Privé-eigenaars kunnen zelf kiezen aan wie ze het lot te koop aanbieden, wat
bijvoorbeeld de mogelijkheid open laat om het hout enkel aan te bieden aan kopersexploitanten waarmee de beheerder eerder goede ervaringen heeft gehad. De hoogste prijs is
niet noodzakelijk de beste prijs!


1.9

De verkoop van hout uit openbare bossen wordt geregeld door 3 besluiten van de
Vlaamse Regering (7 juni 2002): openbare verkopingen van hout, de kapvergunning en
de verkoop uit de hand. Privé-eigenaars zijn vrij om de manier van verkoop van hout
uit hun bos te bepalen.

Toelichten van de exploitatie aan de uitvoerder
Een cruciale stap om te komen tot een exploitatie die strookt met de doelstellingen van de
beheerder, is om de uitvoerder van de exploitatie een goede werkopdracht te geven. Een
exploitatieplan is hierbij een handig hulpmiddel, maar het blijft noodzakelijk om rechtstreeks
met de uitvoerder van de werken te communiceren. Alle tussenstappen in dit
communicatieproces verhogen het risico op het verloren gaan van informatie, verkeerde
beslissingen en schade aan het bos.
Deze toelichting staat los van de manier waarop het hout verkocht wordt. In Duitsland
bijvoorbeeld, waar het hout meestal aan de weg verkocht wordt, stellen de beheerders meestal
een schriftelijke werkbeschrijving op (Arbeitsauftrag).
Bij een houtverkoop op stam is het net zoals bij een verkoop op stam: de persoon met de zaag
of in de cabine moet de juiste instructies ontvangen. Een degelijk exploitatieplan kan hierbij
nuttig zijn.
Het toelichten van de exploitatie is van cruciaal belang voor het hedendaagse multifunctionele
bosbeheer. Het is immers meestal zo dat door de handelingen van een exploitant, de
beheerdoelstellingen tot uiting gebracht worden in het bos. Door het technisch karakter van
deze stap, en het algemene gebruik van zware machines hierbij, bestaat er een aanzienlijk
risico op vermijdbare schade en het compromitteren van beheerdoelstellingen door een
onwetende exploitant.
De verantwoordelijkheid voor deze tussenstap in het proces van bosexploitatie wordt gedeeld
door beide partijen: de beheerder moet de nodige informatie verstrekken, en de exploitant
moet er voor zorgen dat hij de informatie ontvangt en begrijpt alvorens de werken aan te
vangen. Momenteel is het gebruikelijk dat de exploitant de beheerder 2 dagen voor het
aanvangen of hervatten van de werken op de hoogte stelt.
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1.10 Velling en ruiming
De eigenlijke exploitatie omvat 2 fasen, namelijk velling en ruiming. Deze kunnen apart of
tegelijkertijd uitgevoerd worden, maar het is steeds een voordeel als de veller rekening houdt
met de afvoer van de boomstammen (voor efficiëntie en vermijden van schade). De uitvoering
van de exploitatie moet met geschikte machines en technieken gebeuren om schade aan het
bosecosysteem tot een minimum te beperken.
Nadat de exploitatie vakkundig werd voorbereid (verantwoordelijkheid van de beheerder), is het
de verantwoordelijkheid van de exploitant om kwaliteitsvol werk af te leveren bij de velling en
de ruiming van de bomen. De exploitant moet hiertoe over voldoende vakkennis en het juiste
materiaal beschikken (erkenningsregeling van kopers en exploitanten).
Gelegenheidsexploitanten, bijvoorbeeld particulieren die lichte sortimenten of kruinhout
exploiteren als brandhout, moeten even zorgvuldig werken als professionele exploitanten. De
bescherming van het bosecosysteem staat centraal!
Eventuele signalisatie om andere bosbezoekers te waarschuwen voor het gevaar van een
exploitatie (vallende bomen, machines), kan best voorzien worden door de exploitant. Degene
die de bomen omzaagt of met machines rijdt, is het best geplaatst om het gevaar in te
schatten, en draagt ook de verantwoordelijkheid voor zijn handelingen.


Technische informatie over exploitatiemachines en het correct gebruik ervan, wordt
toegelicht in de hoofdstukken Exploitatiemachines en Exploitatiemethoden.

1.11 Controle
Exploitatievoorwaarden zijn maar nuttig als ze kunnen afgedwongen worden, en daarvoor is
controle nodig. Gedurende de werken is het best dat de beheerder dagelijks een controle
uitvoert op het terrein, tenzij men de exploitant goed kent en er zeker van kan zijn dat de
instructies correct zullen opgevolgd worden.
Als er iets verkeerd zou lopen, kan snel bijgestuurd worden. Bij zware fouten kunnen gepaste
maatregelen genomen worden.
Niet ingrijpen als er fouten gemaakt worden bij de exploitatie van een houtlot dat op stam werd
verkocht, is concurrentievervalsing. Verkoop- en exploitatievoorwaarden worden voor de
houtverkoop vastgelegd, en bepalen mee de prijs op stam. Het is dan ook oneerlijk om het hout
te verkopen aan bepaalde voorwaarden voor een zekere prijs, en dan later het hout tegen
‘mindere’ voorwaarden te laten exploiteren.

1.12 Eventuele verkoop aan de weg
Als het hout in eigen regie wordt geëxploiteerd, zal het wellicht nadien aan de weg worden
verkocht. Dan is het belangrijk om het op een professionele wijze te presenteren aan potentiële
kopers. Hiervoor is voldoende stapelplaats nodig, evenals kennis over het inschatten van de
houtkwaliteit. De houtcatalogus bevat dan nauwkeurige meetgegevens en eventueel een
indeling in kwaliteitsklassen.
In de buurlanden worden hiervoor speciale rondhoutveilingen georganiseerd (bv. Arnhem,
Munster, Le Nouvion, ...).
Houtverkoop aan de weg en exploitatie in eigen regie kan een belangrijke meerwaarde bieden
bij exploitatie in kwetsbare bossen, omdat de beheerder dan een veel betere controle heeft
over het verloop van de exploitatie. De exploitatiemodaliteiten moeten dan niet via
verkoopvoorwaarden omschreven worden, maar kunnen rechtstreeks opgelegd worden aan de
exploitant die door de beheerder in dienst werd genomen.
De verkoop zelf is heel eenvoudig: de hoogste bieder verwerft het lot, en de beheerder hoeft
zich geen zorgen te maken over het naleven van exploitatievoorwaarden. De beheerder heeft
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echter wel veel meer werk met het voorbereiden van de verkoop (coördinatie van de exploitatie
bv.).


Meer over houtverkoop aan de weg is te vinden in de Bosrevue nr. 13 (Goris et al.
2005). Dit artikel is opgenomen als bijlage bij dit volume.

1.13 Nazorg
Nadat de exploitatie afgelopen is, kan eventueel een schouwing van de werken gebeuren. Een
minimale terreincontrole kan al enkele aandachtspunten aan het licht brengen, bijvoorbeeld de
noodzaak om boswegen of recreatieve inrichtingen te herstellen.
Indien in de verkoopvoorwaarden een clausule werd opgenomen die de verantwoordelijkheid
voor de nazorg bij de exploitant legt, moet deze hiervoor de gepaste maatregelen nemen.
Als er berichtjes zijn uitgehangen om te communiceren naar de bosbezoekers toe, worden die
na de exploitatie verwijderd.
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1

INLEIDING
Onder de term bosontsluiting worden alle maatregelen en inrichtingen verstaan die:


toelaten dat machines in het bos kunnen werken met minimale schade aan het
bosecosysteem



de toegang tot de bestanden mogelijk maken



instaan voor het transport van bosproducten (hout) uit het bos

Bosontsluiting wordt opgedeeld in hoofdontsluiting (boswegen) en detailontsluiting (in de
bestanden). De bosontsluiting wordt zodanig ingericht dat zo weinig mogelijk schade wordt
toegebracht aan de bodem, het bestand, de vegetatie en het landschap (Dietz et al., 1984).
Aanleg en onderhoud van boswegen is een thema waar weinig informatie over beschikbaar is.
Dit document tracht hieraan tegemoet te komen.
Voornamelijk op het vlak van detailontsluiting van de bestanden bestaat er geen traditie in
Vlaanderen. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt echter dat exploitatiemachines ernstige
schade kunnen verrichten aan de bosbodem en het blijvend bestand (zie literatuurstudie). In
verscheidene publicaties wordt om die reden vlaksgewijs berijden van de bestanden met
zware machines resoluut afgewezen. In plaats daarvan wordt aangeraden het
exploitatieverkeer te concentreren op vaste ruimingspistes en machinewegen (Wüthrich,
1992; Waldarbeitsschulen der Bundesrepublik Deutschland, 1996; Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt Baden-Württemberg 2003). In specifieke omstandigheden worden
kabelpistes gebruikt.
Deze tekst gaat dieper in op de bosontsluiting, die wanneer doordacht gepland en ingericht heel
wat vermijdbare ecologische schade en economisch verlies kan voorkomen. Recreatieve
ontsluiting, zoals wandelpaden, wordt hier buiten beschouwing gelaten. Goede boswegen zijn
vanzelfsprekend geschikt om gebruikt te worden door wandelaars en fietsers.
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2

HOOFDONTSLUITING OF BOSWEGEN

2.1

Definitie
Een praktijkgerichte definitie van hoofdontsluiting is het netwerk van verharde boswegen die
berijdbaar zijn met een vrachtwagen en die aansluiten op het openbare wegennetwerk. Een
ruimere definitie van boswegen is de boomvrije oppervlakte van een bos die wordt gebruikt
voor het transport van mensen en materiaal. Deze laatste definitie maakt abstractie van de (al
dan niet seizoengebonden) draagkracht van een bosweg.
Boswegen zijn de schakel tussen het bos en de houtverwerkende industrie. Het verwijderen van
hout uit de bestanden is de ruiming; vanaf het moment dat het hout op een vrachtwagen
geladen wordt, begint het transport. Hoe korter de afstand voor de ruiming, en hoe sneller
het transport kan beginnen, hoe lager de exploitatiekost.

2.2

Verharding
Een weg onderscheidt zich van het natuurlijk terrein door één of andere vorm van verharding.
Dit kan bereikt worden door een eenvoudige compactie van het bodemoppervlak, zoals bij
paden en aardewegen, of door het aanvoeren en compacteren van stenig materiaal.
Een weg met voldoende draagkracht bestaat normaal uit een fundering en een deklaag. Als
fundering wordt gebroken steenpuin, rond of gebroken grind of bouwpuin gebruikt. Hier
bovenop wordt een meer fijnkorrelige deklaag aangebracht, als contactoppervlak tussen weg en
voertuig.
De deklaag bepaalt het uitzicht van de weg. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden
tussen gebonden en ongebonden deklagen (Barge 2000). Beide soorten deklagen zijn
verhardingen, maar met duidelijk verschillende eigenschappen.
Gebonden of gesloten deklagen worden courant gebruikt voor openbare wegen: asfalt, pek met
ingestrooide kiezel of betonplaten. Deze materialen vormen een stroeve, harde deklaag
waaraan weinig of geen onderhoud gebeurt tot de laag volledig vervangen wordt.
Ongebonden of watergebonden deklagen bestaan uit stenig materiaal, vaak kalkhoudend, met
verschillende korrelgrootte. De grove fractie levert een belangrijke bijdrage aan de draagkracht,
en de fijne fractie zorgt voor het bij elkaar houden van de deklaag door de vorming van
waterstofbruggen. Ongebonden deklagen vragen relatief veel onderhoud, maar zijn zodanig
geconstrueerd dat dit met een machine (tractor met aanbouwwerktuig of grader) eenvoudig en
goedkoop kan uitgevoerd worden.

Figuur 1: Twee boswegen met een ongebonden deklaag van gebroken grind (links Kluisbos, winter
2003; rechts Niedersachsen, augustus 2004).
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Naargelang het type verharding, zullen verschillende schadevormen optreden naarmate de weg
verslijt. In het geval van gebonden verharding zijn dit scheuren en verzakkingen (dure
reparatie!), bij ongebonden deklagen gaat het meestal om verdrukkingen en afspoelen van
materiaal (goedkope reparatie).
Uit technische, economische en ecologische overwegingen worden voor de constructie van
boswegen methoden met ongebonden deklagen toegepast (Dietz et al. 1984). Gebonden
verhardingen zoals asfalt en beton zijn niet gewenst, tot zelfs ronduit overbodig in het bos
(Barge 2000).
Een kleine maar belangrijke bedenking: bouwpuin is weinig of niet geschikt als deklaag omdat
het meestal niet voldoet aan technische vereisten (druksterkte, slijtvastheid) en nog meer
omdat het esthetisch niet past in het bos (Barge 2000). Bouwpuin (recyclagemateriaal) kan wel
gebruikt worden voor funderingen, mits het een COPRO-certificaat1 heeft. Natuurlijke
materialen (bv. dolomiet, kiezel) zijn vrijgesteld van een COPRO-keuring.
Een wegoppervlak met een hoog gehalte organische stof is evenmin geschikt. Een natuurlijke
bosbodem heeft een hoog gehalte organische stof, een hoog waterbergend vermogen en een
losse structuur. Voor een goede weg zijn dergelijke eigenschappen ongewenst.

Figuur 2: De weg links is slecht ontwaterd en heeft een deklaag met een relatief hoog gehalte
organische stof, waardoor het oppervlak snel modderig wordt en de fundering komt bloot te liggen
(Zolder, januari 2004). Op de weg rechts, in een gemeentebos in Putte (NL), werd jarenlang
organisch afval gestort.Tijdens een exploitatie zakte een geladen forwarder al na enkele passages
dwars door de bovenlaag. De weg bleef bruikbaar voor de forwarder met 8 aangedreven wielen,
maar was daarna wel aan herstelling toe.

2.3

Boswegen in Vlaanderen
Boswegen in Vlaanderen zijn soms goede grindwegen, maar vaak aardewegen of primitieve
verharde wegen die niet geschikt zijn voor vrachtwagens. In dit geval moeten ze eigenlijk
ingedeeld worden onder de noemer “machinewegen” (zie verder). Om problemen met
begripsverwarring te voorkomen, kan best uitgegaan worden van de functie van de bosweg:

1



boswegen in de strikte zin van het woord moeten probleemloos gebruikt kunnen
worden door geladen vrachtwagens aan gereduceerde snelheid. Vrachtwagens voor
houttransport zijn gebouwd voor gebruik op de openbare weg en wegen geladen 40-45
ton2. Dit stelt hoge eisen aan de bouw en het onderhoud van dergelijke boswegen.



primitievere boswegen hebben een te lage draagkracht om geladen vrachtwagens te
laten passeren, of zijn hiervoor niet het jaar rond geschikt. Hierdoor zullen ze

voor meer informatie, zie www.vzwcoproasbl.be

2

in praktijk worden vrachtwagens voor stammentransport vaak overladen, soms tot 60 %
(Barge 2000)
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voornamelijk gebruikt worden door exploitatiemachines (tractoren, uitrijcombinaties)
die gebouwd zijn voor terreingebruik. De voornaamste technische vereisten van
primitieve boswegen zijn dan een goede drainage (schade beperken) en een
eenvoudige bouw (gemakkelijk herstel achteraf).
In tegenstelling tot het terrein dat in internationale literatuur besproken wordt, zijn de bossen
van Vlaanderen meestal niet gelegen op hellingen. Het bepalen van het wegtracé in functie van
de terreinhelling en het bouwen van terrassen doet dan ook bijna nooit ter zake. Nieuwbouw
van boswegen is in het dicht ontsloten Vlaanderen zo goed als nooit aan de orde. Wegen zijn er
al meer dan genoeg, hoewel ze niet altijd even goed bruikbaar zijn (zie kaderstuk). Verbetering
van bestaande wegen en onderhoud daarentegen zijn wel relevante thema’s voor het Vlaamse
bosbeheer.
In de studie “Houtmarkt en vermarkting van hout uit domeinbossen” wordt door Bruynseels &
Bemelmans (1999) de toestand van boswegen in Vlaanderen als volgt samengevat: “Over het

algemeen zijn onze bossen zeer goed ontsloten, alleen zijn vele boswegen in erbarmelijke staat
of zijn de boetes verbonden aan beschadiging van deze wegen zo groot dat men ze niet wenst
te gebruiken. Het verdient aanbeveling om enkele goedgekozen exploitatiewegen per
boscomplex in een dergelijke staat te brengen dat vrachtwagens korter bij het te laden hout
kunnen komen. Ook de aanleg van eerder kleinere locaties, waar gedurende de winter tijdelijk
opslag van hout kan gebeuren en die kunnen dienst doen als laadplaats voor de vrachtwagen
ontbreekt te dikwijls. (...) Het is ook normaal dat men, indien men een kwalitatief goede
exploitatie wenst, de exploitant goede werkomstandigheden moet bieden. Als de nodige
infrastructuur aanwezig is, kan men ook gerechtvaardigde en hogere kwaliteitseisen stellen aan
het te leveren werk zonder onmogelijke dingen te eisen.”
Goed ingerichte en onderhouden boswegen bieden een belangrijke meerwaarde bij het
bosbeheer in het algemeen en de bosexploitatie in het bijzonder. Hoe sneller het hout op een
vrachtwagen kan geladen worden, hoe lager de exploitatiekosten. Zo zijn bij houtverkoop op
stam 2 prijsbepalende factoren enerzijds de ligging en terreinomstandigheden van het perceel
en anderzijds de staat en dichtheid van het boswegennet (Bruynseels & Bemelmans 1999).

Figuur 3: Twee voorbeelden van boswegen in slechte staat. Beide wegen zijn weinig of niet verhard,
maar de voornaamste tekortkoming is de gebrekkige ontwatering van het wegdek. Hierdoor geraakt
de weg waterverzadigd, waardoor de draagkracht enorm afneemt.

Bij multifunctioneel bosbeheer mag de rol van boswegen voor de sociale bosfunctie niet uit het
oog verloren worden. De bossen zijn immers toegankelijk op wegen en paden, en beheerders
besteden veel aandacht aan een goede recreatieve ontsluiting van de bossen (Figuur 4).
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Figuur 4: De goed gebouwde en onderhouden bosweg links is zowel bruikbaar voor vrachtwagens als
voor recreanten. De modderige weg rechts wordt door veel recreanten niet in dank afgenomen.

In het geval van een goed doordacht boswegennet, kunnen 3 groepen van wegen & paden
onderscheiden worden:





wandel-, fiets- en ruiterpaden: deze paden zijn speciaal voor recreatie aangelegd, en
worden ontzien bij bosexploitatie
degelijke boswegen: de draagkracht van deze wegen is berekend op ongeveer 40 ton,
ze kunnen dan ook door alle recreanten (behalve ruiters) probleemloos gebruikt
worden
primitieve boswegen: afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele
beschadiging bij exploitatie zijn deze wegen goed bruikbaar tot volledig ontoegankelijk
voor recreanten. De beheerder zal trachten deze wegen in zo goed mogelijke staat te
houden, indien mogelijk zo snel mogelijk te (laten) herstellen en in tussentijd rekenen
op het begrip van de recreanten voor het tijdelijk ongemak.

Een goede planning van de ligging van de recreatieve ontsluiting, de afvoerwegen voor
exploitatie en de onderhoudswerkzaamheden aan het ontsluitingsnetwerk moet zoveel mogelijk
conflicten vermijden. En als oplossing voor onvermijdelijke modder zijn laarzen uitgevonden.

2.4

Ecologische impact van boswegen
Barge (2000) onderzocht de ecologische impact van boswegen. Als negatieve punten haalde hij
aan:


in gevaar brengen van zeldzame biotopen




ontwatering van vochtige en natte biotopen
versnippering van populaties van dieren




onderbreking van de bosbedekking
verstoring



bodemverdichting



bodemverandering (door de aanvoer van omgevingsvreemd materiaal).

De aanleg van boswegen en het ontsluiten van bestanden kunnen echter ook positieve effecten
hebben, zoals:


toename van diversiteit (inwendige bosranden)



creëren van speciale biotopen



bodembescherming (een goed ontsluitingsnetwerk vermijdt afwijken van de weg
(Figuur 5) en vlaksgewijs berijden van de bosbodem)



geleiden van bosbezoekers



verhogen van de recreatieve waarde.

25

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

Een pragmatische benadering is om boswegen te beschouwen als een noodzakelijk kwaad. In
de wildernis zijn geen wegen, maar om de bossen hun functies te laten vervullen zoals onze
maatschappij vraagt, zijn wegen de minst slechte oplossing.

Figuur 5: Een extreem voorbeeld van vermijdbare schade aan het bosecosysteem, o.a. veroorzaakt
door slecht boswegenbeheer. Op de foto zijn 3 tracés te onderscheiden; één is de originele bosweg
die onbruikbaar was en de andere 2 zijn veroorzaakt door geforceerde passages tijdens exploitatie op
natte bodem (Nerenbos, januari 2004).

Een zeer belangrijke impact van boswegen is de aanvoer van omgevingsvreemd materiaal. Door
de aanwezigheid en het verslijten van een bosweg, vormt zich fijn erodeerbaar materiaal dat
afspoelt of verstuift en in het bosecosysteem verspreid wordt. Barge (2000) berekende voor
een wegendichtheid van 40 m/ha en een vernieuwingsinterval van 25 jaar, dat ongeveer 270
kg/ha/jaar fijn materiaal in het bos terecht komt.
Verhardingsmateriaal van boswegen is vaak kalkhoudend. Als dit materiaal via de lucht of door
afspoelend water in het bos terecht komt, heeft dit een pH-verhoging tot gevolg. Of dit een
positief dan wel een negatief effect is, moet afhankelijk van de situatie beslist worden. In het
geval van typische zure standplaatsen is dit een negatief effect, maar anderzijds kan door de
aanvoer van basisch materiaal een gedeeltelijk herstel van verzuurde bosbodems bereikt
worden (Barge 2000).
Door aanvoer van zaden, verhoogde lichtinval, verstoring en bodemverandering worden
boswegen vaak gekenmerkt door een typische begeleidende vegetatie (Godefroid & Koedam
2004).

2.5

Bouw, herstel en onderhoud van boswegen
Kuonen (1983) en Dietz et al. (1984) behandelen dit thema uitgebreid. Dichter bij huis
publiceerde P. Balleux in Fôret Wallonne n° 47 (2000) de Cahier technique n° 11, La voirie
forestière. Dit vulgariserend artikel bevat een schat aan praktijkinformatie aangaande
boswegen. De informatie die hierna wordt opgesomd, is grotendeels overgenomen uit dit
document. Aanvullende informatie wordt apart gerefereerd.

2.5.1

Planning van een netwerk van bosontsluiting
Boswegen maken deel uit van een netwerk van bosontsluiting. Ze kunnen aansluiting geven op
2 openbare wegen, of een gesloten netwerk in het bos vormen. Op de boswegen sluiten
ruimingspistes en/of machinewegen aan, die op hun beurt toegang tot de bestanden
verschaffen. Ruiming vanaf de boswegen, bijvoorbeeld met een machine met een lier op de
bosweg, is vanzelfsprekend ook mogelijk.
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Figuur 6: Schematisch overzicht van een gesloten bosontsluitingsnetwerk dat aansluit op de openbare
weg (figuur Balleux 2000).

Aandachtspunten bij de planning zijn:


definitie van de functie van het netwerk (toegang, verbinding,...)



structuur van het boscomplex en bestaande infrastructuur



evaluatie van de financiële aspecten (afhankelijk van het terrein is wegenaanleg duur
tot heel duur)
optimale ontsluitingsdensiteit (in theorie rekent men per 100 ha in vlak terrein 1,5 km
weg en 2,5 km piste3, in geaccidenteerd terrein 3,5 km weg en 4,5 km piste)





logische uitwerking van de planning van het project
landschappelijke impact van een weg.

Figuur 7: Een doordachte planning van het ontsluitingsnetwerk op niveau van het boscomplex, kan
onnodige schade voorkomen. Deze weg in de Merodebossen bleek tijdens de exploitatie te smal om
de machines te laten passeren, waardoor er een parallel tracé gecreëerd werd. Een duidelijk
voorbeeld van vermijdbare schade (foto Guy Geudens, januari 2004).

Eerder werd al gesteld dat aanleg van nieuwe boswegen weinig tot nooit aan de orde is in de
Vlaamse bossen. Verbeteringen aan het bestaande wegennet zijn wel van toepassing, en ook
hier strekt een planmatige aanpak tot aanbeveling. Daarom worden hierna de technische
vereisten van boswegen besproken; deze gelden immers zowel voor nieuwbouw als voor
structurele verbetering van een bestaand ontsluitingsnetwerk. De klemtoon ligt op boswegen in
de strikte zin van het woord, dus wegen die voorzien zijn om geladen vrachtwagens te laten
passeren. Aardewegen komen in een apart punt aan bod.

3

in deze context moet piste geïnterpreteerd worden als aardeweg of machineweg
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2.5.2

Afmetingen en tracé
Een weg moet voldoende breed zijn om vrachtwagens toe te laten op de verharding te blijven.
Hiervoor kan met minimum 3,5 m breedte gerekend worden. De berm langs beide kanten van
de weg is tenminste 0,75 m breed.

Figuur 8: Schematische dwarsdoorsnede van een bosweg, met richtinggevende afmetingen. De
bermen en de grachten bijvoorbeeld kunnen ook smaller (figuur Balleux 2000).

De langshelling bedraagt beter 1,5-2 % dan dat de weg volledig vlak is, en dit om het water
traag laten af te spoelen zonder aanleiding tot erosie te geven. Een grotere langshelling en het
ontbreken ervan, geven aanleiding tot versnelde slijtage (Barge 2000). Sterke hellingen doen
het water snel afstormen, met erosie tot gevolg; horizontale oppervlakken draineren traag,
waardoor de weg langer nat blijft, minder draagkracht heeft en gemakkelijker omhoog vriest.
De maximale helling blijft best beperkt tot 5 %, vanaf 8 % kunnen geladen vrachtwagens
slippen en wordt best een wegverharding met voldoende grip voorzien. In de meeste gevallen
zullen boswegen het eerder vlakke terrein gewoon volgen. Korte steile stukken kunnen in
bepaalde gevallen aanvaardbaar zijn.

2.5.3

Bochten, draaiplaatsen en uitwijkmogelijkheden
Bochten worden zodanig gebouwd dat een vrachtwagen met oplegger deze kan nemen zonder
manoeuvreren. In principe is de bochtenstraal niet kleiner dan 20 m. In het geval van
haarspeldbochten, met een kleinere straal, wordt de weg verbreed.

Figuur 9: De straal van een bocht bedraagt minstens 20 m, en anders wordt de weg in de bocht
verbreed (figuur Balleux 2000).

Boswegen lopen vaak dood in het bos. Om vlot verkeer van vrachtwagens toe te laten, kunnen
dan op het eindpunt van dergelijke wegen draaiplaatsen voorzien worden. Deze hebben best
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een straal van ongeveer 25 m. Draaiplaatsen zijn niet nodig als met de vrachtwagen een korte
afstand achterwaarts kan gereden worden.
Een draaiplaats moet niet noodzakelijk op een rotonde lijken. Door bijvoorbeeld een kruispunt
van boswegen of het begin van een zijweggetje te verharden, kan een vrachtwagen ook
achterwaarts draaien.
Het advies van een vrachtwagenchauffeur kan nuttig zijn bij het ontwerpen van een
draaiplaats.

Figuur 10: Als een bosweg dood loopt, is een draaiplaats heel handig om een vrachtwagen te laten
keren (figuur Balleux 2000).

Balleux (2000) raadt aan om maximaal om de 400 m een uitwijkstrook van 25-30 m te
voorzien, opdat voertuigen elkaar kunnen kruisen. Voor de Vlaamse context is dit veel te veel.
Het gebeurt maar heel zelden dat 2 vrachtwagens elkaar moeten kruisen in het bos, en mits
eenvoudige afspraken tussen transporteurs worden uitwijkstroken overbodig. In grotere
boscomplexen kunnen enkele uitwijkmogelijkheden misschien nuttig zijn.

Figuur 11:Een uitwijkstrook laat toe dat 2 voertuigen elkaar kruisen op een bosweg. In kleinere
bossen is een dergelijke strook niet nodig (figuur Balleux 2000).

2.5.4

Profilering en drainage
Het afvoeren van regenwater is zeer belangrijk om het goed functioneren van wegen te
verzekeren. Dit kan zelfs als een basisprincipe van de wegenbouw beschouwd worden:
neerslagwater via de kortste weg afvoeren van de weg (Barge 2000). Wegen die nat blijven,
bieden onvoldoende weerstand als ze belast worden met zwaar verkeer, met spoorvorming tot
gevolg. Bovendien maakt een hoog vochtgehalte de wegen kwetsbaar voor vorstschade.
Om het water van de weg af te voeren, wordt het wegdek geprofileerd door een dwarshelling
van ongeveer 2 % te voorzien, of door het wegdek rond te leggen. Het wegdek bol profileren is
best, omdat dan de kleinst mogelijk afstand voor het afstromen van neerslagwater gemaakt
wordt. Voor de berm wordt een helling van 4 % aangeraden.
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Figuur 12: Een goede bosweg heeft een bol profiel of een lichte dwarshelling om het neerslagwater
laten af te stromen. In vlak terrein is een bol profiel best, om het water langs de kortst mogelijke
weg af te leiden. Indien nodig worden naast de weg drainagegrachten gegraven (figuur Balleux
2000).

Afhankelijk van het terrein en de lokale drainering, worden langs de weg grachten gemaakt en
onderhouden. Dit is vanzelfsprekend niet van toepassing voor infiltratiegebieden zoals droge
zandgronden. In geaccidenteerd terrein worden transversale doorlaten gebouwd, om het water
van hoger gelegen terrein onder de weg door te laten passeren, zonder aanleiding tot erosie te
geven. Het is belangrijk dat deze doorlaten regelmatig gecontroleerd en vrij gemaakt worden.

Figuur 13: Schematisch overzicht van mogelijke drainage-infrastructuur van een bosweg: laterale
grachten, transversale doorlaat (aqueduc, ondergronds) en dwarse goot (cassis, bovengronds)
(figuur Balleux 2000).

Oppervlakkig afspoelend water kan de toplaag van een weg eroderen en de vorming van diepe
geulen initiëren. Om dit te vermijden, moet het water afgeleid worden voor het snelheden kan
halen die aanleiding geven tot erosie. Een goede profilering van de weg is daartoe een eerste
oplossing, omdat zo het oppervlaktewater snel zijwaarts afgeleid wordt.
Water dat zich langs de zijkant van de weg verzamelt en daar geen gracht vindt om weg te
lopen, kan op regelmatige afstanden infiltreren in uitgegraven gaten langs de weg (zie bv.
Meerdaalwoud). Als water toch langs het oppervlak zou afstromen, bijvoorbeeld in het geval
van een aanzienlijke langshelling, kunnen dwarse goten gelegd worden (in hout, beton of
metaal) om het water zijwaarts weg te leiden.
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Figuur 14: Schematische tekening van een dwarse goot die het water kan afleiden van een weg op
een helling (figuur Balleux 2000).

2.5.5

Materiaal en constructie
Een weg bouwen houdt meer in dan alleen wat puin of grind opvoeren. Bij de bouw van een
weg worden eerst de organische horizonten verwijderd. Pas daarna wordt stenig materiaal
opgevoerd om de gewenste sterkte te verkrijgen. Van onder naar boven kunnen de volgende
lagen onderscheiden worden: eventueel een behandelde onderlaag, eventueel een tussenlaag
(geotextiel), een fundering en een toplaag.
De onderlaag kan de van nature compacte C-horizont zijn, of dezelfde laag die kunstmatig
gecompacteerd is. Een zandige ondergrond kan versterkt worden door er ter plaatse cement
onder te mengen; kleiïge en lemige bodems kunnen verstevigd worden door kalk toe te voegen.
Met kalk behandelde bodems zullen zich na verloop van tijd ‘zetten’, zodat hun weerstand nog
toeneemt. Een compacte of verstevigde ondergrond vermijdt de aanvoer van extra stenig
materiaal, zodat kosten bespaard kunnen worden.
Op vochtige ondergrond wordt soms een geotextiel gelegd als anti-contaminerende laag tussen
de ondergrond en de bosweg. Een geotextiel is een semi-permeabel membraan, met als
functies:


scheiding: het membraan voorkomt dat materiaal met verschillende textuur vermengd
wordt



filtratie: afhankelijk van de poriëngrootte kan zeer fijn materiaal passeren, terwijl het
grof materiaal in de weg wordt gehouden



drainage: een geotextiel is waterdoorlatend



versteviging: door de sterkte van het geotextiel, wordt de druk van de belasting van de
weg over een grotere oppervlakte ondergrond gespreid.

Een geotextiel laat toe een even sterke weg te bouwen met minder stenig materiaal. Het
membraan mag niet te ondiep gestoken worden, om te vermijden dat het aan de oppervlakte
zou komen als de weg licht beschadigd wordt (bv. door een slepende boomstam).
De fundering is de voornaamste sterktecomponent van een bosweg. Voor een goede afvoer van
neerslagwater wordt de fundering best al ‘rond’ gelegd. Dit is ook belangrijk voor het
gemechaniseerde onderhoud van de weg, om te vermijden dat de deklaag tot op de fundering
wordt afgesleept. Afhankelijk van welke materialen toegelaten zijn, kan voor de fundering
gebroken puin of grind gebruikt worden. Dietz et al. (1984) raden voor dragende lagen
korrelgrootte 0/564 aan. Balleux (2000) houdt het op 0/200, bijvoorbeeld ongesorteerd afval
van steengroeven. Afhankelijk van de aard van de ondergrond is de fundering 15-50 cm dik.

4

ongesorteerd mineraal materiaal met een korrelgrootte tussen 0 en 56 mm
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Figuur 15: Schematische opbouw van een weg waarvan de deklaag machinaal kan onderhouden
worden, doordat de fundering al bol gelegd is (Barge 2000).

Een weg wordt meestal afgewerkt met een deklaag of toplaag. Deze laag is ongeveer 10 cm
dik, min of meer effen, weinig waterdoorlatend en bestemd om de krachten van het verkeer op
te vangen. Er kunnen verschillende materialen gebruikt worden als deklaag: op openbare
wegen is dit meestal asfalt, pek met grind, betontegels of gegoten betonplaten. Dergelijke
materialen horen echter niet echt thuis in het bos, en zijn zelfs ronduit overbodig.
Voor boswegen worden ongebonden deklagen toegepast. Dit is meestal een mengsel van fijn
tot grof stenig materiaal, al dan niet gebroken, met een bepaalde maximum korrelgrootte. Het
aandeel zeer fijn materiaal (< 63 µm) mag best de 7 % (m/m) niet overschrijden (Barge 2000).
Dietz et al. (1984) raden voor deklagen korrelgrootte 0/22 aan. Een Duitse richtlijn stelt een
maximale korrelgrootte van 16 mm voor om wegen te verharden die door fietsers gebruikt
worden. Gecompacteerde dolomiet en grind zijn het meest gebruikelijk. Deze materialen zijn
relatief goedkoop, gemakkelijk te onderhouden en hebben een lagere milieu-impact dan de
gebonden bedekkingen (asfalt bv.).

Figuur 16: Schematische tekening van de opbouw van een eenvoudige weg, met een fundering en
een toplaag (figuur Balleux 2000).

2.5.6

Kunstwerken
Waar een weg een beek of een andere terreinhindernis kruist, moeten kunstwerken gebouwd
worden. In de meeste gevallen zijn dat duikers of bruggen. De vrije doorgang van water moet
regelmatig gecontroleerd worden, omdat anders de stabiliteit van de weg in gevaar komt.

2.5.7

Onderhoud
Onderhoud is een belangrijk aspect van een blijvend goed functionerend boswegennetwerk.
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen preventief en curatief onderhoud. Lopend
onderhoud van boswegen is onder andere de controle en het reinigen van de drainageinfrastructuur, maaien van bermen en verwijderen van overhangende takken, verwijderen van
organisch materiaal op de weg en repareren van putjes (Franse term: nids de poule). Kleine
gaten in het wegdek worden manueel gerepareerd: uithakken, verlseten materiaal verwijderen,
nieuw deklaagmateriaal aanvoeren en verdichten.
Grotere onderhoudswerkzaamheden zijn het herprofileren van de toplaag en bijvoeren van
materiaal. Het noodzakelijke type onderhoud hangt af van de soort slijtage:
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Herprofileren van de toplaag is het vaakst nodig, omdat door de belasting van het
verkeer, en dan zeker bij natte weersomstandigheden, de toplaag weggedrukt wordt.



Aanbrengen van nieuw deklaagmateriaal is nodig na een zekere termijn omdat de
deklaag verslijt: door druk- en schuifkrachten van het verkeer wordt grof materiaal
verpulverd tot fijn materiaal, dat gevoelig is voor verstuiving en afspoeling. Hierdoor is
er een netto afvoer van wegbedekkingsmateriaal.

Het grote voordeel van wegen met een ongebonden deklaag is het eenvoudige machinale
onderhoud (Barge 2000). De deklaag, die door het gebruik van de weg weggedrukt wordt, kan
weer op zijn plaats gelegd worden door de weg af te slepen met een machine met een
draaibaar dozerblad. De meest geschikte machine hiervoor is een zogenaamde ‘grader’ (Figuur
17). Er bestaan eveneens speciale profileringwerktuigen die op de hefinrichting van een tractor
gemonteerd kunnen worden. Bij de bouw van een weg wordt de deklaag verdicht met een
pletwals; bij periodiek onderhoud is dit meestal niet nodig, tenzij er erosiegevaar bestaat.

Figuur 17: Onderhoud van wegen met een ongebonden deklaag gebeurt het gemakkelijkst met een
zogenaamde grader (links). De machine is voorzien van een dozerblad dat in verschillende richtingen
kan draaien. Door middel van de 2 hydraulische cilinders (centraal op de machine), kan het blad zo
draaien dat een bol profiel gesleept wordt (foto www.cat.com). De tekening rechts toont een
eenvoudiger aanbouwwerktuig om aan een landbouwtractor te monteren; de pijlen duiden de
rotatiemogelijkheden van het werktuig aan (figuur KWF 2004).

Normaal onderhoud van boswegen kost ongeveer 0,30 tot 0,50 €/m/jaar (Barge 2000; Geske,
pers. med. 2004).
Reparatie van een weg is nodig als de schade zodanig groot is dat het goed functioneren van
de weg in het gedrang komt. Het vervangen van de deklaag, en eventueel repareren van de
fundering, is ongeveer om de 20-30 jaar nodig; de kosten hiervan bedragen ongeveer 20 tot 25
€/m (Barge 2000).

2.5.8

Aardewegen
Aardewegen zijn een veel voorkomend type bosweg, dat meestal niet berijdbaar is met
vrachtwagens. Veel zandwegen vormen hierop een uitzondering, en sommige andere
aardewegen bieden bij droogte voldoende draagkracht om aan de belasting van een geladen
vrachtwagen te weerstaan. De bruikbaarheid van aardewegen is meestal sterk afhankelijk van
het vochtgehalte in de weg.
In het algemeen worden aardewegen enkel gebruikt door exploitatievoertuigen, en dan nog
vaak bij ongunstige weersomstandigheden (exploitatie gebeurt meestal in de winter). Het
gevolg hiervan is dat er zich heel vaak diepe wielsporen in aardewegen vormen. In de
exploitatievoorwaarden wordt meestal gesteld dat schade aan wegen door de exploitant
hersteld dient te worden, maar dit gebeurt vaak met ongeschikt materieel. Als een aardeweg
wordt geëffend met het blad van een skidder of het uitsleepbord van een boslier, ontstaat een
min of meer vlakke weg die na een zware regenbui wordt herschapen in een modderpoel
(Figuur 18). Hierdoor is de aardeweg niet meer bruikbaar.
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Figuur 18: Van links naar rechts: de degradatie, het ondeskundig herstel en het gevolg voor een
aardeweg. De diepe rijsporen werden genivelleerd met het (horizontale) dozerblad van een skidder,
waardoor de weg geen gepast bol profiel kreeg en het water plaatselijk stagneert. Voor de
volledigheid: de foto’s tonen een ruimingspiste in Brakelbos, maar het principe is hetzelfde als zou
het een aardeweg zijn.

Het herstel van aardewegen na een exploitatie kan best op de volgende manier gebeuren:


eerst de weg voldoende laten opdrogen, modder is immers zeer slecht te bewerken



rijsporen effenen en de aardeweg weer profileren (2 % dwarshelling, bol oppervlak).
Dit kan met een rupskraan of met een nivelleerblad dat in 3 richtingen kan bewegen.
Een machine met een dergelijk blad (grader) kan dan in enkele passages de weg weer
in een goede staat brengen. Een vast dozerblad op de hefinrichting van een tractor bv.
is niet geschikt om een aarde weg te profileren. Er bestaan wel speciale werktuigen om
met een tractor wegen te profileren.

Figuur 19: Schematische weergave van het wegenonderhoud dat vaak noodzakelijk is na een
exploitatie. Het effenen van wielsporen en het herstellen van een bol profiel is belangrijk om het goed
functioneren van de weg te verzekeren (figuur Balleux 2000).

In veel gevallen zijn aardewegen in de loop van de jaren verstevigd met stenig materiaal. Dit
levert inderdaad een bijdrage aan de draagkracht van die weg, maar alleen als deze voldoende
gedraineerd is. Een goede profilering en indien noodzakelijk ontwatering is een basisvereiste
voor een stevige aardeweg.

2.5.9

Stapelplaats
Waar de detailontsluiting uitmondt in de hoofdontsluiting worden best houtstapelplaatsen
voorzien. Stapelplaatsen voor langhout moeten zo dicht mogelijk bij het einde van de
ruimingspiste of machineweg aangelegd worden, zodat het hout zo weinig mogelijk over de
verharde bosweg versleept wordt; voor korthout is dit minder belangrijk omdat het toch met
een uitrijwagen of een forwarder vervoerd wordt.
Het gestapelde hout moet minstens één meter van de wegrand liggen, de maximumafstand
wordt bepaald door de kraanreikwijdte van de vrachtwagen. Boomstammen stapelen in
grachten is af te raden om schade aan de drainage-infrastructuur te vermijden, maar is in de
praktijk vaak onvermijdelijk. Korthout kan gemakkelijk en zonder schade dwars over een gracht
gestapeld worden.
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Bruynseels & Bemelmans (1999) stellen dat één stapelplaats per 3 à 4 hectare5 moet voorzien
worden, met een capaciteit van ongeveer 100 m³ of een gemiddelde grootte van 40 bij 8 à 10
m (volume-equivalent van 3 vrachtwagens). Balleux (2000) raadt aan om bij de uitmonding van
elke ruimingspiste minimum 300 m² te voorzien. Afhankelijk van de toestand van het wegennet
en de kappingen die gedurende de planperiode voorzien worden, kan beslist worden waar en
hoeveel stapelplaats voorzien wordt.
Het creëren van stapelplaats kan heel eenvoudig door enkele bomen te kappen; verharding is
meestal niet nodig.

Figuur 20: Mogelijke ruimtelijke schikking van een stapelplaats (figuur Balleux 2000).

Gebrek aan stapelplaats is vaak de reden waarom grote schade optreedt bij het ruimen van
hout. In het slechtste geval is een bosweg niet geschikt om een vrachtwagen te laten passeren,
en evenmin geschikt om er stammen over te verslepen. Het gevolg is dan dat er 2 parallelle
sleeptracés ontstaan naast de bosweg (Figuur 21). Het resultaat zijn 3 ‘wegen’: een
ongebruikte bosweg en 2 tracés met beschadigde bodem in het bestand.

Figuur 21: Typisch uitzicht van een bosweg met een parallel sleeptracé er langs. Deze weg in
Brakelbos is berekend voor belasting met een vrachtwagen (fundering en geotextiel), maar door een
steile helling en gebrek aan draaiplaats kan een vrachtwagen hier moeilijk geraken. Boomstammen
slepen over de weg kan niet door het ondiepe geotextiel, waardoor de stammen naast de bosweg
gesleept en gestapeld werden (Brakel, januari 2005).

Er zijn 2 opties om dit te vermijden:
1.

5

boswegen zodanig construeren dat er met een vrachtwagen kan over gereden worden
(draagkracht, draaiplaats). Dit vermijdt dat langhout over de weg moet gesleept
worden, omdat de stammen direct op de vrachtwagen geladen worden. Het nadeel is
dat dit een dure optie is.

voor bossen met een aaneengesloten oppervlakte van minstens 50 ha
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2.

boswegen bewust ‘primitief’ houden, en ze gebruiken om over te slepen. Mits goede
ontwatering kan de schade aan de weg beperkt blijven, en kan ze achteraf relatief
eenvoudig hersteld worden door de weg weer te effenen en te profileren (zie
Aardewegen). Het nadeel is dat de boswegen dan onbruikbaar zijn in vochtige
omstandigheden.

Figuur 22:Een weinig ingerichte bosweg in een boscomplex op zandgrond. Gedurende een droge
periode kan het hout dat op de weg ligt opgeladen worden met een vrachtwagen. Mocht een
vrachtwagen niet over de weg geraken, kan het hout afgevoerd worden met exploitatievoertuigen.
De schade die deze voertuigen aan de weg toebrengen, kan relatief eenvoudig hersteld worden.

Exploitatievoertuigen die korthout uitrijden, zullen boswegen minder beschadigen dan tractoren
die stammen op volle lengte verslepen. In dit geval worden lagere eisen gesteld aan de
boswegen. Het ruimen van hout als korthout is echter grotendeels beperkt tot de lichtere
sortimenten naaldhout.

2.6

Slotbemerkingen
Wegenaanleg, –herstel en –onderhoud is duur, maar goede boswegen bieden een duidelijke
meerwaarde bij multifunctioneel bosbeheer. Een goed wegennet beperkt de kosten en de
schade bij bosexploitatie, en ontsluit het bos voor recreatie.
Boswegen zijn lijnvormige oppervlakten in het bos die niet geschikt of bedoeld zijn voor
boomgroei. Bijgevolg wordt beschadiging van boswegen niet beschouwd als ecologische
schade, hoewel de economische consequenties van een beschadigde weg wel erg zwaar
kunnen zijn. Een stuk gereden bosweg kan weliswaar een praktisch probleem stellen, maar dit
mag geen reden zijn om de bosbodem met zware machines te verstoren ten voordele van de
boswegen. Wegen zijn er om gebruikt te worden!
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3

DETAILONTSLUITING
Door detailontsluiting wordt vermeden dat zware exploitatiemachines vlaksgewijs over de
bosbodem rijden, met alle negatieve gevolgen van dien. In veel Midden-Europese landen is
detailontsluiting al lang ingeburgerd in het bosbeheer, maar ook in Vlaanderen strekt dit tot
aanbeveling (zie literatuurstudie). Effecten van zware machines in het bos concentreren is beter
dan ze te spreiden.
Wüthrich (1992) haalt naast bodembescherming nog de volgende argumenten aan voor het
uitbouwen van een detailontsluitingsnetwerk:


het bos wordt overzichtelijk opgedeeld, wat de planning vereenvoudigt



beschadiging van de bodem en het bestand gebeurt enkel op het netwerk zelf (relatief
kleine oppervlakte)



de grotere toegankelijkheid van het bos bevordert de behandeling van de jongwas en
de dichtwas



de toegankelijkheid vereenvoudigt ook al het andere werk in het bos (inventarisatie,
controle, schalmen, …)



verbetering van de arbeidsomstandigheden van de bosarbeiders.



Detailontsluiting kan uitgewerkt worden met de volgende drie ontsluitingsmiddelen:



ruimingspistes



machinewegen



kabelpistes.

In de volgende paragrafen worden de definities van enkele auteurs voor deze drie
detailontsluitingstypes aangehaald en wordt aangegeven op welke wijze deze
ontsluitingsmiddelen gebruikt worden bij ecologisch verantwoorde houtoogst. Hierbij zal de
nadruk gelegd worden op vaste ruimingspistes. Dit detailontsluitingsmiddel is het meest
relevant voor de Vlaamse bosbouw omdat de topografie meestal de toegang tot het bestand
met tractoren of andere exploitatievoertuigen zonder meer toelaat. Boswegen die niet
berijdbaar zijn voor een vrachtwagen kunnen als machinewegen beschouwd worden.
Kabelpistes worden traditioneel in gebergtebossen toegepast, maar zouden met recent
ontwikkelde technologie ook op zeer kwetsbare vlakke standplaatsen kunnen toegepast
worden. De technologie voor ruimen met kabels op vlak terrein is commercieel beschikbaar,
maar is duurder dan conventionele methoden. Aangezien het zeer onwaarschijnlijk is dat het
gebruik van kabelsystemen plots zou ingevoerd worden in de Vlaamse bosexploitatie, wordt dit
onderwerp maar beperkt behandeld.

3.1

Vaste ruimingspistes
Het uitgangspunt bij het gebruik van vaste ruimingspistes is het voorzorgsprincipe: de
bodemdruk van zware machines heeft een negatieve invloed op het poriënsysteem van een
bosbodem, waarbij geweten is dat deze invloed verregaande gevolgen heeft en doorgaans lang
tot zeer lang aanhoudt. Daarom moet men vlaksgewijs berijden van de bosbodem
vermijden. Voor een gedetailleerde bespreking van dit onderwerp wordt verwezen naar de
literatuurstudie over exploitatieschade.
Definities:
Dietz et al. (1984): ruimingspistes zijn onbegroeide wegen6 op berijdbaar terrein, waarop
aangepaste sleepvoertuigen kunnen rijden.

6

de term “wegen” is in deze definitie slecht geplaatst, aangezien wegen verharde
terreinelementen zijn die worden aangelegd door wegenbouwkundige maatregelen
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Wüthrich (1992): ruimingspistes zijn eenvoudige en onbegroeide paden zonder hindernissen op
met tractor berijdbaar terrein, die normaal gezien zonder bouwkundige maatregelen aangelegd
kunnen worden.
FVA Baden-Württemberg (2003): ruimingspistes zijn onbegroeide, onverharde tracés van
maximaal 4 m breed (rijspoor + zijdelingse manoeuvreerruimte) in berijdbaar terrein.
Ruimingspistes zijn duurzame elementen: gemarkeerd in het terrein, gedocumenteerd op kaart
en langdurig berijdbaar voor houtoogstmachines (maar niet noodzakelijk bij alle
weersomstandigheden!). De afstand tussen ruimingspistes gaat van pistemidden tot
pistemidden.

Exploitatieverkeer is strikt beperkt tot de vaste ruimingspistes, waardoor bodemschade
veroorzaakt door de inzet van zware machines (verdichting, instulping, oppervlakkige
verstoring) beperkt blijft tot deze vooraf bepaalde tracés, die bovendien bij de volgende
beheeringreep opnieuw gebruikt worden.

Figuur 23: Vaste ruimingspiste in het Aelmoeseneiebos (Gontrode, februari 2005).

Synoniemen voor vaste ruimingspistes zijn: vaste ruimingstracés, vaste uitsleeppistes,
uitsleepwegen, oogstgangen, werkgangen,... dunningspaden (NL), Rückegassen (D), layons de
débardage, layons d’exploitation, pistes de débardage, cloisonnements d’exploitation (F),
designated skid trails (UK).
Verder in deze tekst zal de term ‘vaste ruimingspistes’ gebruikt worden:




3.2

‘vast’ omdat het gaat om een permanent netwerk dat gedocumenteerd wordt en bij
opeenvolgende ingrepen in het bestand steeds opnieuw gebruikt wordt.
‘ruiming’ omdat dit zowel uitslepen van langhout als uitrijden van korthout kan
omvatten.
‘piste’ omdat voor de aanleg van dit ontsluitingsmiddel geen wegenbouwkundige
ingrepen vereist zijn. Tracé is een evenwaardig alternatief.

Machinewegen
Machinewegen zijn noodzakelijk op terreinen die vanwege de steile helling of de geringe
bodemdraagkracht niet direct berijdbaar zijn. Voor hun aanleg zijn bouwkundige maatregelen
nodig zijn, zoals afgraven van grond of drainage (b.v. Wüthrich, 1992). In Vlaanderen kunnen
primitieve boswegen (b.v. onverhard en niet berijdbaar met een vrachtwagen) als
machinewegen beschouwd worden.
Definities:
Wüthrich (1992): machinewegen zijn eenvoudige, in de regel onverharde wegen op niet direct
berijdbaar terrein (bv. helling > 30 %). Op weinig draagkrachtige, vernatte bodems kan ook
verharding en ontwatering noodzakelijk zijn.
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Schlaghamersky (1992): machinewegen zijn wegen die niet met een vrachtwagen berijdbaar
zijn en die hoofdzakelijk instaan voor het transporteren van hout met tractoren.
FVA Baden-Württemberg (2003): machinewegen zijn eenvoudige, eventueel extensief verharde,
geëgaliseerde wegen op terreinen die wegens hellingsgraad, rotsen of gevoelig substraat niet
berijdbaar zijn. De machinewegen zelf zijn wel berijdbaar met exploitatievoertuigen. Ze worden
voor een lange periode aangelegd en tevens gedocumenteerd.

Machinewegen liggen meestal rond de 100-200 m van elkaar verwijderd. De klassieke
toepassing is in middelgebergte, waar de machinewegen met de hoogtelijnen mee of diagonaal
op de helling liggen. Bomen worden motormanueel geveld en met een lier met een lange kabel
naar de machineweg gesleept. Tractoren (skidders of aangepaste landbouwtractoren) brengen
het hout dan naar de bosweg. Deze methode is efficiënt voor langhout; voor korthout is ze
duidelijk minder efficiënt (Wüthrich, 1992; Raab et al., 2002).

Figuur 24: Klassieke toepassing van machinewegen in hellend terrein, diagonaal op de helling (figuur
Merkblatt 9 Niedersächsische Landesforstverwaltung).

Opgelet, uitkabelen over grote afstand is zeer zware arbeid. In hellend terrein worden de
stammen zoveel mogelijk hellingopwaarts getrokken. De exploitant die de kabel manueel
uittrekt van de tractor naar de boomstam krijgt dan hulp van de zwaartekracht.

3.3

Kabelpistes
Ruiming met kabelbanen wordt traditioneel toegepast in berggebieden, waar de helling de inzet
van zelfrijdende machines onmogelijk maakt (vuistregel helling > 35 %). Recente
ontwikkelingen maken de inzet van kabelbanen op vlak terrein met lage draagkracht mogelijk
(Owende et al. 2002). De kosten zijn hoger dan bij ruiming over de grond, maar de beperkte
bodemschade is een enorm voordeel.
Definitie:
FVA Baden-Württemberg (2003): kabelpistes zijn 2-3 m brede onbegroeide tracés, langs waar
kabels opgesteld kunnen worden. Ze worden aangelegd op terreinen die met ruimingspistes of
machinewegen zeer moeilijk of niet toegankelijk te maken zijn. Kabelpistes worden ook
gedocumenteerd.

Bij het gebruik van kabels kan de plaats waar versleept zal worden in vergelijking met
machinewegen flexibeler gekozen worden. Zwevende kabels zijn immers onafhankelijk van de
terreingesteldheid (bv. oversteken van ravijn). Bovendien maakt bij sommige kabelsystemen
het hout bij het uitslepen geen enkel contact met de bodem.
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Kabelpistes bieden echter geen permanente toegang tot de bestanden. Verder zijn de
sleepkosten per kubieke meter hout hoger dan bij slepen met een tractor (FVA BadenWürttemberg (2003): meerkost van 10-12 €/m³).

Keuze van detailontsluitingsmiddelen
In het geval er al bepaalde vormen van detailontsluiting in het bos aanwezig zijn, is het
aangewezen de bruikbaarheid ervan eerst te analyseren. Deze analyse zal aangeven in welke
mate bestaande tracés bruikbaar zijn. Tabel 1 geeft aan welke terreinen welke
ontsluitingsmiddelen vereisen. De ontsluitingslijnen die reeds voorhanden zijn worden aan de
hand van deze technische vereisten ingedeeld in ruimingspistes, machinewegen en kabelpistes.
Aan de hand van deze gegevens kan nagegaan worden of het detailontsluitingsnetwerk dat
voorhanden is, geschikt is. Als er nog geen netwerk is, kan bepaald worden welk type
ontsluiting het meest aangewezen is.
Tabel 1: Detailontsluitingsmiddelen in functie van terreinmorfologie en substraat volgens FVA BadenWürttemberg (2003).

Terreinhelling

3.4

Technische gevoeligheid voor berijden
(textuur Z, S, P, L, A, E, U)
ongevoelig
deels gevoelig/
gevoelig
deels ongevoelig
Vlak
RP
RP
RP, MW, KP
< 30 %
RP
RP
KP, MW
30-40 % (max.
RP, MW
MW, RP
KP
45 %)
> 45 %
MW, KP
MW, KP
KP

Rotsblokken of zachte bodem
(bv. textuur G, V)

MW, KP
MW, KP
KP, MW
KP, MW

RP = ruimingspiste; MW = machineweg; KP = kabelpiste; RP, KP en MW zijn steeds geordend van
beter geschikt naar slechter

Indien het terrein dit toelaat, wordt dus gekozen voor ruimingspistes. Op steile hellingen,
terreinen bezaaid met rotsblokken of bodems met erg lage draagkracht kan daarentegen beter
gekozen voor machinewegen of zelfs kabelpistes. Niet exploiteren is natuurlijk ook steeds een
optie.
Tabel 2 toont de technische vereisten waaraan de verschillende detailontsluitingsmiddelen
moeten voldoen. Voor vaste ruimingspistes en machinewegen geldt een maximale dwarshelling
van 5 %, om kantelen van de machines te vermijden.
Tabel 2: Technische standaards voor detailontsluitingsmiddelen volgens de FVA Baden-Württemberg
(2003).
Ruimingspiste
Langshelling ( %)
≤ 40 (max. 45)
Breedte (m)
≤4
Berijdbaarheid
niet beplant, niet
verhard, aan
boswegen eventueel
wel verhard

40

Machineweg
≤ 15
≤4
niet beplant,
geëgaliseerd,
(extensief verhard)

Kabelpiste
nvt
2-3
niet beplant
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4

AANDUIDEN VAN VASTE RUIMINGSPISTES
Vaste ruimingspistes worden gekenmerkt door 3 parameters: hun breedte, de tussenafstand
van pistemidden tot pistemidden en het verloop of tracé. De terreingesteldheid zal bepalen hoe
deze parameters worden ingevuld.
Vaste ruimingspistes kunnen aangeduid worden in zogenaamd ‘berijdbaar terrein’. Wat dit
inhoudt wordt samengevat in Tabel 3. Bijkomend wordt vermeld welke breedte verschillende
auteurs aanraden voor vaste ruimingspistes.
Tabel 3: Aanbevolen waarden voor langshelling en breedte van ruimingspistes volgens verschillende
auteurs.
Auteur
Langshelling ( %)
Landesforstverwaltung BadenWürttemberg (1977)
Kuonen (1983)
max. 25
20 - 30
Dietz et al. (1984)
Wüthrich (1992)
afwaarts: max. 30; opwaarts:
10 - 20
Schlaghamersky (1992)
afwaarts: 25 – 35; opwaarts:
max. 10
Pröll (pers. comm., 2004)
-

Breedte (m)
max. 3,5
2,5 - 3
3-4
3 - 3,5
min. 4
4-5

Deze auteurs laten de breedte doorgaans afhangen van de breedte van het voertuig.
(vuistregel: pistebreedte = voertuigbreedte + 0,5 m langs beide zijden van het voertuig). Een
aangepaste landbouwtractor is 2,2-2,4 m breed, een middelzware harvester 2,6-2,8 m en een
skidder 2,3-3 m.
Een breedte van 3-4 m is gebruikelijk voor vaste ruimingspistes.
De FVA Baden-Württemberg (2003) stelde voor de afstand7 tussen ruimingspistes volgende
regels op:





op bodemecologisch ongevoelige bodems in vlak gebied en op hellingen van minder
dan 30 % zijn tussenafstanden van 20 m verdedigbaar
op bodemecologisch deels ongevoelige/deels gevoelige bodems eveneens 20 m, maar
na de eerste twee dunningen moet elke tweede pistes overgeslagen worden
op bodemecologisch gevoelige bodems is de tusssenafstand best 40 m
op steile hellingen (> 30 %) geldt ook 40 m afstand

Deze afstandsregels hoeven uiteraard niet te star toegepast worden. Er moet rekening
gehouden worden met de plaatselijke bodemkenmerken, de technische en economische
haalbaarheid en met het ontsluitingsnet dat eventueel al aanwezig is. Als op ongevoelige
terreinen en deels ongevoelige/deels gevoelige terreinen de reeds bestaande ruimingspistes
tussen de 20 m en de 40 m uit elkaar liggen, dan moeten er geen nieuwe pistes aangelegd
worden. Tenzij met harvester en forwarder geëxploiteerd zou worden, dan is 20 m
tussenafstand strikter noodzakelijk (zie verder).

7

ter herinnering: tussenafstand is die van het midden van de piste tot het midden van de
volgende piste
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Figuur 25:Twee uitersten qua pisteverloop en tussenafstand. Links een ‘klassieke’ lay-out met rechte
evenwijdige pistes in een bos op vlakke droge zandgrond (figuur Kaat Bogaerts). Rechts een netwerk
van vaste ruimingspistes met variabel verloop in Darmstadt (D). Het bestand ligt op een
stuwwatergrond, en de pistes werden zodanig uitgezet dat ze zoveel mogelijk oude rijsporen
incorporeren en natte zones vermijden (figuur Forst & Technik 5-2004). De pistes links zijn voorzien
voor de inzet van harvester en forwarder, rechts betreft het een motormanuele exploitatie.

In de literatuur wordt vaak een technische benadering gekozen voor het bepalen van de
tussenafstand van ruimingspistes. Volgens Dietz et al. (1984) wordt de afstand tussen de
ruimingspistes vooral bepaald door de bestandsleeftijd en de exploitatiemethode. Wüthrich
(1992) stelt als vuistregel: pisteafstand = 1,5 × boomhoogte. Nöbauer (2002) haalt aan dat
harvesters steeds belangrijker worden bij de exploitatie en dat daarom de pisteafstand dikwijls
door de kraanreikwijdte van de machine wordt bepaald (pisteafstand= 2 × kraanreikwijdte). De
maximum kraanreikwijdte ligt tegenwoordig bij 15 m, hoewel een afstand van 10 m als
gemiddelde kan aangenomen worden. Tabel 5 vat de afstanden samen die worden aangeraden
door verschillende auteurs.
Tabel 4: Aanbevolen afstanden tussen ruimingspistes volgens verschillende auteurs.
Auteur

Dietz et al. (1984)
Wüthrich (1992)
Waldarbeitsschulen der Bundesrepublik
Deutschland (1996)
Nöbauer (2002)
FVA Baden-Württemberg (2003)
Pröll (pers. comm., 2004)

Pisteafstand (m); jonge
bestanden/korthout

Pisteafstand (m); middeloude,
oude bestanden/langhout

30
25 - 60
20 - 25

60 (elke 2de piste overslaan)
35 - 60
30 - 60

max. 30
20 - 40

20 - 40 (evt. elke 2de overslaan)

20

Machinewegen gebruiken

Opvallend bij de discussie over tussenafstanden is de evolutie van veelvouden van 30 m naar
veelvouden van 20 m. Dit is te verklaren door technische evoluties: enkele decennia geleden
was gemechaniseerde houtoogst nog niet gebruikelijk, en bleek 30 m een goed compromis
tussen de dichtheid van het netwerk en de gemiddelde afstand om hout uit te slepen met
kabels of om het manueel voor te leveren (lichte sortimenten). Met de opkomst van
gemechaniseerde velling met harvesters, die doorgaans een kraan met een reikwijdte van
ongeveer 10 m hebben, werd stilaan overgestapt naar kleinere tussenafstanden van 20 m.
Hierdoor zijn alle bomen bereikbaar met de kraanarm, en vervalt het fysiek belastende
uittrekken van een kabel of zelfs het manueel uitdragen.
Een significante toename van de reikwijdte van kranen is in de nabije toekomst niet aan de
orde. De afgelopen jaren is de reikwijdte van 10 m weinig veranderd, omdat deze waarde een
werkbaar compromis is tussen actieradius, hefboomeffect en veiligheid.
Wat betreft het verloop is het best de pistes zo parallel mogelijk aan te leggen, maar ook
rekening te houden met de terrein- en bodemeigenschappen en de vereisten van de
ruimingsmethode (Figuur 26). Een parallel verloop van de pistes verzekert een gelijkmatige
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ontsluiting van het bestand, en voorkomt problemen met onregelmatige tussenafstanden.
Ruimingspistes die te kort bij elkaar liggen nemen onnodig veel ruimte in; te grote
tussenafstanden geven praktische problemen tijdens de exploitatie.
Dit is natuurlijk theorie, die in praktijk vaak niet uitvoerbaar noch wenselijk is omwille van de
terreingesteldheid (zie bv. Figuur 25). Een onregelmatig verloop van de ruimingspistes maakt
de voorbereiding en de uitvoering van de exploitatie complexer, maar is zeker geen ramp.

Figuur 26: Schematisch overzicht van de bosontsluiting in het planningsstadium. Theoretische
vormvereisten zijn een uitgangspunt (planning aan bureau), maar de concrete terreinsituatie is
doorslaggevend voor het uiteindelijke uitzicht van het ontsluitingsnetwerk (markering op terrein)
(figuur INF 1982).

De pistes zijn uit praktische overwegingen best zo recht mogelijk. In het geval van
langhoutmethode hebben de ruimingspistes best een visgraatpatroon tegenover de boswegen;
bij korthoutmethode kan korter gedraaid worden met de uitrijcombinatie en vormt een rechte
hoek op de bosweg geen probleem. Een schuine oriëntatie tegenover de bosweg of een knik
aan het begin van de ruimingspistes is doelmatig bij alle exploitatiemethoden, en heeft
bovendien een natuurlijker uitzicht (geen inkijk-effect voor recreanten). De FVA BadenWürttemberg (2003) raadt daarom aan altijd een boog te voorzien. Als een gebogen
uitmonding niet volstaat voor het langhouttransport, moet de ruimingspiste diagonaal
aangelegd worden t.o.v. de bosweg (40° - 60°).
Ook hier geldt hetzelfde als het parallel verloop van pistes: kronkels en bochten zijn geen
fundamentele problemen. Echter, hoe minder moet gedraaid worden, hoe gemakkelijker voor
de exploitant en hoe minder kans op schade. De terreingesteldheid zal uitwijzen welke
werkwijze haalbaar is.
Op hellend terrein volgen ruimingspistes in ieder geval de grootste helling, omdat anders de
machine kan omkantelen (Wüthrich, 1992; FVA Baden-Württemberg, 2003). Dwarshellingen
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groter dan 5 % stellen problemen voor de stabiliteit van machines, en zijn een belangrijke
oorzaak van stootschade aan bomen.

4.1

Randvoorwaarden voor vaste ruimingspistes
Het gebruik van vaste ruimingspistes is in Vlaanderen nog relatief onbekend. In de volgende
paragrafen wordt een overzicht gegeven van wat hierover geschreven is in buitenlandse
literatuur. Hierbij komen de aspecten aan bod die bij de aanleg of optimalisatie van een
detailontsluitingsnetwerk een rol spelen (voornamelijk overgenomen uit de richtlijnen van FVA
Baden-Württemberg (2003)).
Discussie op terrein van de eerste versie van deze tekst (Werktekst bosontsluiting) gaf
bosbeheerders de gelegenheid om bijzondere aandachtspunten in het licht te stellen (n.a.v. de
stuurgroepvergadering van 21 juni 2004). Om ten volle bewust te worden van de praktische
kant van het uitzetten van vaste ruimingpistes, trok de auteur naar openbare en privé-bossen
om zelf ruimingspistes aan te duiden. Tabel 5 geeft een samenvatting van de excursies en
discussies die vooraf gingen aan deze tekst.
Tabel 5: Samenvatting van discussies en terreinbezoeken rond het thema exploitatie en
bosontsluiting.
Datum
voorjaar 2004

Locatie
Aelmoeseneiebos,
Gontrode

Beheerder
Labo voor Bosbouw

Thema
Markeren vaste ruimingspistes en
aanduiden dunning

28/04/2004 Brakelbos, Brakel

Houtvesterij Gent

29/06/2004 Brakelbos, Brakel
29/06/2004 Brussel

Houtvesterij Gent
Houtvestersvergadering

Voorbereiding exploitatie met
vaste ruimingspistes
Uitzetten van ruimingspistes
Voorstelling project bosexploitatie

8/07/2004 Meerdaalwoud, Leuven Houtvesterij Leuven
13/07/2004 Oud-Turnhout
27/07/2004 Grootbos,
Genoelselderen

Privé-eigenaar (BG
Noorderkempen)
Dries Gorissen

Uitzetten van ruimingspistes
Voorstel vaste ruimingspistes in
kwetsbaar bos (kaart + terrein)

29/07/2004 Kortekeer, Zonnebeke

Houtvesterij Brugge

Werktekst bosontsluiting

10/08/2004 Koersel

Privé-eigenaar (BG
West-Limburg)

Uitzetten van ruimingspistes

12/08/2004 Zutendaal

Uitzetten van ruimingspistes

3/09/2004 VAC Hasselt
17/09/2004 VAC Antwerpen

Privé-eigenaar (BG
Hoge Kempen)
Houtvesterij
Groenendaal
Inspectie Limburg
Inspectie Antwerpen

22/09/2004 Van Soest, Zolder

Houtvesterij Hechtel

27/01/2005 Lanaken

Houtvesterij Hasselt

Bosbeheerplan, wenselijkheid
ruimingspistes in oudere
dennenbestanden
Uitzetten van ruimingspistes in
jonge bestanden
Veiligheid recreanten bij
houtexploitatie
Uitzetten van ruimingspistes

31/08/2004 Zoniënwoud

12/02/2005 Meerdaalwoud, Leuven Verschillende
houtvesterijen
16/03/2005 Brugge
Privé-eigenaar (BG
Houtland)
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De detailontsluiting van een bos moet aan veel voorwaarden voldoen, om verschillende
doelstellingen te bereiken. Bijna altijd zal er een spanningsveld tussen de verschillende
doelstellingen bestaan. Het is dan aan de beheerder om een gefundeerde beslissing te nemen,
op basis van prioriteiten, terreinkennis en de informatie die met dit document wordt aangereikt.

4.1.1

Multifunctioneel bosgebruik
Bossen vervullen naast houtproductie nog vele andere functies (habitat voor planten en dieren,
bescherming tegen erosie, bescherming van natuurlijke hulpbronnen, recreatie, …). Een
structuurrijk, ongelijkjarig en gemengd bos vervult deze aanspraken het beste (Afdeling Bos &
Groen, 2001). Structuurrijke bossen vragen talrijke ingrepen, waarbij telkens maar een klein
deel van het bestand gekapt wordt en de rest van het bestand, de verjonging en de bodem niet
beschadigd mogen worden. Om dit te bereiken, is een detailontsluitingsnetwerk nodig dat:


permanent van aard is,



eenduidig en permanent aangeduid is en waarbij



ter vermijding van schade aan het bestand en de verjonging de afstand tussen de
afzonderlijke elementen zo klein mogelijk moet gehouden worden, terwijl deze afstand
ter vermijding van bodemschade zo groot mogelijk moet zijn.

Ten slotte valt hierbij op te merken dat ontsluitingslijnen door veel recreanten als onnatuurlijk
worden beschouwd. Het netwerk moet daarom weinig opvallend en grofmazig zijn.
Tijdens terreindiscussies uitten verscheidene openbare bosbeheerders meermaals hun
bezorgdheid rond recreatie: enerzijds omdat markeringen met verf als lelijk en onnatuurlijk
beschouwd worden, anderzijds omdat men vreest dat de recreanten de ruimingspistes als
nieuwe wandelpaden gaan beschouwen.
Het gebruik van verf in het bos is inderdaad onnatuurlijk, maar is in veel gevallen een
noodzakelijk kwaad. Het is de meest praktische vorm van markering in het bos, die toelaat om
schadegevoelige processen efficiënt aan te sturen in een complexe omgeving. Niettemin moet
men niet overdrijven met het gebruik van verf; het bos is geen kleurboek! Markeringen moeten
zich beperken tot het absolute minimum, o.a. door markeringen bij voorkeur op weg te nemen
bomen te spuiten, ze niet te groot aan te brengen en door een cartografische documentatie van
de bosontsluiting.
Inloop van recreanten kan lokaal problemen scheppen. Recreanten kunnen ruimingspistes als
nieuwe wandelpaden aanzien, waardoor ze (ongeoorloofd) de bestanden betreden. Voor dit
probleem bestaat geen pasklare oplossing.
In veel gevallen is dit echter een probleem van perceptie: bij ongecontroleerd machineverkeer
treedt er namelijk ook geen massale inloop van recreanten op, hoewel er toch machines vanuit
het bestand op de boswegen komen. Bovendien is de doorsnee ruimingspiste na een exploitatie
absoluut niet uitnodigend voor de gemiddelde recreant: modder, takhout, verstoorde bodem,...
Na enkele jaren is een vaste ruimingspiste weer ‘begroend’, en alleen nog te onderscheiden
door een geoefend oog.

4.1.2
a)

Economie
Kraanarm vs. kabel
Een kraanarm heeft een bereik van 6-10 m; een kabel kan in uitzonderlijke gevallen tot 150 m
ver ingezet worden. Er is wel een groot verschil in bedieningsgemak: een hydraulische kraan
wordt met hendels van op de machine bediend, een kabel daarentegen wordt met de hand
naar de boomstam gesleept.
Uit economisch oogpunt zijn nauwe afstanden tussen de ruimingspistes te prefereren omdat dit
het gebruik van kraanarmen i.p.v. kabels toelaat. Erler (2005) berekende het verschil voor een
eerste dunning in fijnspar (0,1-0,2 m³/boom): tegenover volledig gemechaniseerde houtoogst

45

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

met ruimingspistes om de 20 m, verminderde de opbrengst voor wijdere piste-afstanden met 414 €/m³ (gebruik kabel, paard, extra machine).
Bij de exploitatie van eerste dunningen en licht boomhout worden de kosten dus lager,
naarmate de afstand tussen de ruimingspistes kleiner wordt en dit omdat dan kan geëxploiteerd
worden met harvester en forwarder (kraanarm). Bij zwaar hout zijn kleine afstanden tussen de
ruimingspistes niet of slechts weinig voordeliger omdat het volume per boom groter is (kabel).

b) Schade aan bomen en verjonging
Schade aan een blijvend bestand en de verjonging leidt tot economische verliezen. Dit wordt
het best vermeden door kleine afstanden tussen de ruimingspistes, omdat daardoor de afstand
waarover hout moet gemanipuleerd worden met een kraan, een klem of een kabel verkleint.
Hoe dichter de pistes bij elkaar komen te liggen, hoe meer oppervlakte er evenwel verloren
gaat aan ruimingspistes.
Bij het vermijden van schade aan bomen blijft gericht vellen natuurlijk het uitgangspunt! De
Duitse term hiervoor spreekt boekdelen: Schlagordnung. Een boom die in de juiste richting
geveld is, kan daarna gemakkelijker en met minimale schade geruimd worden.

Figuur 27: Vaak wordt door de veller weinig rekening gehouden met de ruiming van het hout,
waardoor bij het uitslepen schade kan toegebracht worden aan blijvende bomen.

Momenteel wordt in Vlaanderen schade aan bomen vaak vermeden door bij de velling en de
ruiming gebruik te maken van zware machines: omduwen van bomen om de val te sturen en
kriskras rondrijden om niet met stammen tegen voorbehouden bomen te slepen zijn courante
praktijk. Zichtbare schade aan bomen wordt als het ware vervangen door onzichtbare
bodemschade.

Figuur 28: Beschadiging van de stamvoet van een boom doordat er met stammen tegen gesleept
wordt bij het ruimen van langhout. Moest dit een voorbehouden boom zijn bij dunning, spreken we
van schade. Het betreft echter een geschalmde boom, die gebruikt wordt om tegen te draaien. Aan
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het einde van de exploitatie wordt ook deze boom geveld: een handige oplossing! (Bruinbos,
november 2003).

Het is technisch mogelijk om het veilige en rendabele gebruik van vaste ruimingspistes te
combineren met minimale schade aan bomen en verjonging. De werkmethoden daarvoor zijn
evenwel omslachtiger dan veel van de huidig toegepaste exploitatiemethoden. Bijkomende
opleiding van exploitanten en eventueel investering in geschikter materiaal zullen in
sommige gevallen nodig zijn.

c)

Helling
In Midden-Europa wordt ook op steile hellingen het hout meer en meer gemechaniseerd
geoogst, waardoor ruimingspistes noodzakelijk worden. Erosie is dan mogelijk, wat zowel
economische als ecologische kosten oplevert. Momenteel kunnen volgens de FVA BadenWürttemberg (2003) terreinen met een gemiddelde helling tot 35 – 40 % (max. 45 %)
gemechaniseerd geëxploiteerd worden. Raab et al. (2002) geven 60 % aan als uiterste
bovengrens voor een harvester op wielen. Harvesters op rupsbanden kunnen 65 % aan en voor
korte afstanden zelfs 100 %.
Voor Vlaamse omstandigheden is de inzet van zware machines op dergelijke steile hellingen
zonder meer uit te sluiten. Pröll (pers. med. 2004) benadrukt het onderscheid tussen de
technische grens en de praktische en uitvoerbare grens. Moderne harvesters kunnen hellingen
aan van 60 – 70 %, maar het risico op schade aan het bestand en de bodem wordt veel groter
bij steile hellingen. Bovendien stijgt dan het verbruik van de machine, waardoor de kosten
toenemen. Ten slotte mag ook de veiligheid van de bestuurder niet uit het oog verloren
worden.

4.1.3
a)

Techniek
Techniek en bodem
De technische berijdbaarheid of draagkracht van de bodem (zie Bodemkwetsbaarheid) heeft
twee tegenstrijdige implicaties voor de afstand tussen de ruimingspistes. Enerzijds pleit een
lage draagkracht voor korte afstanden, omdat daardoor de afzonderlijke pistes minder belast
worden. Anderzijds pleit dit ook voor grote afstanden, vermits zo op een kwetsbare bodem het
aandeel beschadigde bestandsoppervlakte gedrukt kan worden.
Houtoogstmachines worden onder druk van economische krachten steeds groter en zwaarder,
waardoor hun negatieve invloed op de bosbodem almaar toeneemt. Dit pleit er des te meer
voor de schade te beperken tot permanente ruimingspistes. Er moet dan wel op toegezien
worden dat deze pistes technisch berijdbaar zijn en blijven (zie Behoud van de technische
berijdbaarheid van ruimingspistes). Als dat niet mogelijk is, wil dit zeggen dat het bos niet
geschikt is om geëxploiteerd te worden met zwaar materieel.
Heterogeniteit van een bosbestand kan aangewend worden om problemen met machines te
vermijden, bijvoorbeeld ruimingspistes rond natte zones leiden. Onafhankelijk van de techniek
die bij exploitatie zal ingezet worden, is een dergelijke beheermaatregel steeds aan te bevelen.

b) Techniek en afmetingen van ruimingspistes
Bij klassieke motormanuele exploitatie, waar het hout meestal geruimd wordt met een tractor
met een lier, is een afstand tussen de ruimingspistes van ongeveer 40 m geschikt. Afhankelijk
van hoe de bomen geveld kunnen worden, zijn ze bereikbaar vanaf de ruimingspiste (klem,
kraan) of kunnen ze over een aanvaardbare afstand bijgelierd worden. Motormanuele
exploitatie en ruiming met een kabel laat een grote flexibiliteit toe; een tussenafstand van
ergens tussen 30 en 50 m volstaat.
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Bij gemechaniseerde houtoogst is de reikwijdte van de harvesterkraan een duidelijke
beperkende factor, waarmee maar weinig flexibel kan omgesprongen worden. De werkzone
rond de pistes is beperkt tot 10 m langs beide zijden.
Indien men harvestermachinisten zelf de tussenafstand van ruimingspistes laat bepalen, komt
men meestal op 15-18 m uit, en vaak nog veel minder (pers. observatie). Dit komt omdat
machinisten door een gebrekkige opleiding in Vlaanderen de volledige kraanreikwijdte (± 10 m)
niet benutten, of omdat men het gemakkelijker vindt om de machine dichter bij de te vellen
bomen te plaatsen omdat de hefkracht van de kraan dan groter is. Te kleine tussenafstanden
tussen ruimingspistes hebben een onnodig grote beschadigde bosoppervlakte tot gevolg en zijn
te vermijden: 20 m tussenafstand is een minimum! Anderzijds is het bij gemechaniseerde
houtoogst ook een maximum; bij grotere tussenafstanden zijn de bomen niet meer bereikbaar
met de harvesterkraan. Daarom moet ofwel een pisteafstand van 20 m (niet meer!)
aangenomen worden ofwel moet in staakhout en middelsterk hout in de tussenstroken
motormanueel gewerkt worden (FVA Baden-Württemberg, 2003: meerkost ca. 5 €/m³; Pröll,
persoonlijke communicatie, 2004).
Men kan ook eerst een pisteafstand van 20 m instellen en na de eerste twee dunningen elke
tweede piste ongebruikt laten voor de rest van de bedrijfstijd. Dit laat toe om in jonge
bestanden volledig gemechaniseerd te exploiteren (naaldhout of loofhout), en later over te
gaan op exploitatiemethoden waarbij een kleiner aandeel van de bosbodem wordt
aangesproken voor machineverkeer.
De breedte van een ruimingspiste wordt voor een groot deel bepaald door de machinebreedte;
een breedte van ongeveer 3-4 m is nodig, als men ook wat manoeuvreerruimte wil voorzien.
Indien de piste te smal gekozen wordt, worden de randbomen tijdens de exploitatie toch
beschadigd. Zolang de beschadigde bomen geen toekomstbomen zijn, is dat geen ramp.

4.1.4

Bosbouw
Bosbouwkundig zijn volgende argumenten aan te halen tegen nauwe pisteafstanden:


groter verlies aan potentiële bijgroei (wortelruimte en stamtal), wat leidt tot
aanwasverliezen (dit is ook het geval bij brede pistes, daarom maximumgrens van 4 m)



meer bomen lopen schade op, waardoor hun waarde en vitaliteit vermindert



vermits piste-randbomen best geen toekomstbomen zijn (groot risico op beschadiging),
wordt de keuze van de toekomstbomen moeilijker naarmate de pistes dichter bij elkaar
liggen



toekomstbomen
randbomen



onnatuurlijk uitzicht van rechte ruimingspistes, inloop van recreanten.

kunnen concurrentie ondervinden bij lichtingsaanwas

van de

Slechts één bosbouwkundig argument pleit voor enge pisteafstanden: de vermindering van
schade aan het bestand en de verjonging door de betere toegankelijkheid.
Bij het bepalen van de tussenafstand kan men ook rekening houden met het al of niet voorzien
van werkgangen voor het verplegen van de jongwas, waardoor een reeks van mogelijke
veelvouden als tussenafstand voor de ruimingspistes ontstaat (Balleux, 1997; CFFC, 1999;
Allegrini, 2001). Bijvoorbeeld in de Lorraine zijn in de beukenverjongingen die ontstonden na de
storm Lothar (1999) om de 10 m gangen geklepeld. Elke tweede, derde of vierde gang kan
later gebruikt worden als uitsleeppiste.
De uitgangssituatie van het bos en specifieke bestandskenmerken kunnen van invloed zijn op
de praktische uitwerking van een exploitatie met vaste ruimingspistes. Toch kan de volgende
algemene volgorde van werken opgesteld worden (FVA Baden-Württemberg 2003):
1. ruimingspistes aanduiden (definitief)
2. toekomstbomen aanwijzen (ongeveer definitief voor de huidige bedrijfstijd)
3. dunning of eindkap aantekenen (beperkt tot de huidige omlooptijd)
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Indien eerst een dunning aangetekend wordt en pas daarna ruimingspistes uitgezet worden,
leidt dit gegarandeerd tot problemen: de piste passeert rakelings langs een toekomstboom, de
piste moet omgelegd worden voor voorbehouden bomen, door het verwijderen van een extra
boom op de piste wordt lokaal te veel gedund (pers. obs.). Bij eindkap maakt dit minder uit,
hoewel de ruimingspistes best een doordachte ligging hebben om ze te gebruiken voor de
volgende bosgeneratie.
Over de volgorde van het aanduiden van ruimingspistes en toekomstbomen kan gediscussieerd
worden. In dichte bestanden, met voldoende potentiële toekomstbomen, is het vaak handigst
om eerst de pistes aan te duiden. In bestanden met weinig ‘goede’ bomen is het misschien best
om omgekeerd te werken, om zeker geen toekomstbomen moeten weg te nemen voor de
ruimingspiste.
Samengevat: ruimingspistes aanduiden vóór het markeren van een dunning; eerst pistes of
eerst toekomstbomen aanduiden hangt af van persoonlijke voorkeur of de inschatting van de
kwaliteit van dat bepaalde bestand. Vaste ruimingspistes aanduiden doe je als een bosbouwer,
niet als een landmeter!

4.1.5
a)

Bodemkwetsbaarheid
Bodemdegradatie
Voor een gedetailleerde beschrijving van de processen van bodemdegradatie en de
schadefactoren, wordt verwezen naar het hoofdstuk over bodemschade in de literatuurstudie.
Hier worden de voornaamste zaken beknopt aangehaald.
Bodemdegradatie door exploitatiemachines omvat de volgende processen:


bodemverwonding (omwoelen van de strooisellaag)




bodeminstulping (insporing)
bodemverdichting (compactie).

Voornamelijk bodemverdichting kan zware gevolgen hebben voor het bosecosysteem. Reeds de
eerste keer dat een zware machine over een bodem rijdt, wordt deze diep en voor lange tijd of
altijd vervormd (Dickerson, 1976; Hatchell et al., 1970; Zander et al. 1988). Berijden van een
bosbodem door zware machines heeft ondermeer de volgende consequenties: verhoogde
bulkdensiteit (Miller et al., 1996), toegenomen bodemsterkte (Landsberg et al., 2003),
vermindering van bodemporositeit en bodemaëratie en dan voornamelijk door het inklappen
van de macroporiën (Hildebrand, 1983; Schack-Kirchner et al., 1993; Huang et al., 1996;
Gäertig et al., 1999), verminderde waterinfiltratie (Zander et al. 1988) en verhoogd risico op
runoff en erosie (Croke et al., 2001).
Waarschijnlijk zal een bereden, beschadigde bodem niet onmiddellijk leiden tot groei- of
vitaliteitafname van het bestand; bij extreme omstandigheden echter kan de beperkte
potentiële wortelruimte, vochtvoorziening en verluchting toch een groot risico inhouden. Ook
heeft
bodemschade
een
negatieve
invloed
op
de
bodemvegetatie
en
de
verjongingsmogelijkheden (bv. Zoniënwoud).
In de context van bosontsluiting zijn 2 principes heel belangrijk:



de meeste schade treedt al op bij de eerste passage van een machine
bodemverdichting herstelt zich in de meeste Vlaamse bosbodems van nature zeer
traag.

Dit pleit sterk voor het concentreren van de effecten van zware machines op vaste
ruimingspistes
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b) Kwetsbaarheidsclassificatie
Alvorens een detailontsluitingsnetwerk uit te tekenen, moet de gevoeligheid van de bodem voor
berijden geëvalueerd worden. Hierbij kan een onderscheid gemaakt tussen bodemecologische
gevoeligheid en technische berijdbaarheid (bv. FVA Baden-Württemberg 2003).
Zo zijn kleibodems onder vochtige omstandigheden technisch zeer gevoelig voor instulping,
maar bodemecologisch gezien minder omdat ze een behoorlijke herstelcapaciteit hebben
(zwellen en krimpen, actieve bodemfauna). Zure leembodems daarentegen zijn zowel technisch
als ecologisch gezien zeer kwetsbaar.
Het herstelpotentieel van een bosbodem kan best ook in beschouwing genomen worden; dit is
in het algemeen kleiner wanneer bodems zuurder worden, het klei- en leemgehalte vermindert
en de biologische bodemactiviteit afneemt. Op steile hellingen (> 30 %) bestaat verder het
risico op bodemerosie.


c)

Uitgaande
van
beschikbare
gebiedsdekkende
informatie,
werd
een
kwetsbaarheidsclassificatie voor exploitatie in Vlaamse bossen opgesteld. Hiervoor
wordt verwezen naar volume 2, Kwetsbaarheidskaart bosexploitatie.

Vaste ruimingspiste als voorzorg
Door de vele wisselwerkingen tussen standplaats, machines en exploitatietechniek is het zo
goed als onmogelijk bodemschade te voorspellen en grenswaarden op te stellen voor machines
(bv. maximale bodemdruk). De gevolgen van bodemverdichting kunnen verregaand zijn, en
over de natuurlijke herstelsnelheid is weinig geweten behalve dat bodemherstel meestal zeer
traag gaat. Daarom moet van het voorzorgsprincipe uitgegaan worden: machineverkeer
concentreren op vaste ruimingspistes die zo ver mogelijk uit elkaar liggen.

Figuur 29: Vaste ruimingspistes vormen een ecologisch verantwoord alternatief voor het vlaksgewijs
berijden van de bosbodem (links Brakelbos, januari 2005; rechts Koppenbergbos, januari 2004).

De pistes moeten technisch berijdbaar gehouden worden en ze mogen niet breder zijn dan 4
meter. Om sluipende verbreding van de pistes te vermijden, worden beschadigde randbomen
best niet verwijderd. Hergebruik van de ruimingspistes bij een volgende beheermaatregel wordt
verzekerd door de markering in het terrein, een documentatie o.v.v. kaartmateriaal en het
behoud van de technische berijdbaarheid. Inpassen van bestaande tracés in het
detailontsluitingsnetwerk krijgt ook voorrang op het in gebruik nemen van ongestoorde
bosbodem.
Er wordt aangenomen dat als 10 % van de bodem beschadigd is, dit ecologisch nog
tolereerbaar is (b.v. ruimingspistes van 4 m om de 40 m). Ruimingspistes van 4 m om de 20 m
geven theoretisch 20 % van de bestandsoppervlakte beschadigd, maar dit is nog steeds veel
minder dan wanneer er geen beperkingen op exploitatieverkeer zijn (exploitatieproef natuurlijke
verjonging Zoniënwoud: 43 % van de oppervlakte bereden voor een matige dunning; McDonald
et al. (2002): ongeveer 70 % bij kaalkap). Het ‘opgeven’ van 20 % van de bosbodem is een
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noodzakelijk kwaad om bomen te exploiteren met harvester en forwarder, momenteel de meest
rendabele exploitatiemethode in veel bossen.
Tot slot moet benadrukt worden dat bij het inrichten van het detailontsluitingsnetwerk meer
rekening gehouden wordt met de bodemkwetsbaarheid dan met technische/economische
verlangens of bestandskenmerken. Deze zijn immers tijdgebonden, terwijl het geplande
netwerk permanent zou moeten zijn.

4.2

Markering en documentatie van vaste ruimingspistes
Markering en documentatie van vaste ruimingspistes is belangrijk omdat:


dit toelaat de ontsluitingssituatie te analyseren en indien nodig aan te passen



daardoor de concentratie van het verkeer op permanente pistes en wegen
gewaarborgd kan worden (controlemogelijkheid)



zo beschadiging van nog ongestoorde bodems geminimaliseerd wordt



zo de informatie en kennis over de detailontsluiting niet verloren gaat bij
personeelswissels of organisatorische veranderingen.

De beschrijving van het markeren en documenteren beperkt zich hier tot vaste ruimingpistes.
Machinewegen (zie verder in deze tekst) zijn in Vlaanderen meestal de primitieve boswegen, en
zijn steeds voldoende zichtbaar. Aanduiden van kabelpistes wordt niet besproken omwille van
het feit dat het onwaarschijnlijk is dat deze in Vlaanderen zullen toegepast worden. Voor meer
informatie omtrent deze thema’s kan de lezer bijvoorbeeld Wüthrich (1992) raadplegen.

4.2.1

Markering op het terrein
De eenduidige markering van vaste ruimingspistes op het terrein verhindert dat nog
ongestoorde bodem wordt bereden. Dit is vooral belangrijk in (oudere) bestanden met een laag
stamtal, waar eenduidige piste-randbodem ontbreken. Ruimingspistes kunnen zichtbaar
gemaakt worden door aanduiding van hun randen of door aanduiding van het piste-oppervlak
zelf (FVA Baden-Württemberg, 2003).
Het aanduiden van vaste ruimingspistes is in veel bossen gebonden aan de seizoenen.
Adelaarsvaren en bramen bemoeilijken de begaanbaarheid in de zomer, en een struiklaag die in
blad staat kan het zicht erg beperken. Voor bossen met een dergelijke vegetatie kan het
markeren van ruimingspistes best buiten het vegetatieseizoen gepland worden; in andere
bossen kan het markeren het hele jaar door.

Figuur 30: Voorbeeld van een subtiele markering met verf van een vaste ruimingspiste in Duitsland.
De (te behouden) randbomen krijgen een horizontale blauwe verfstreep, terwijl op de (weg te
nemen) bomen op de as van de piste een verticale gele streep wordt gespoten.

Er bestaan veel methoden om vaste ruimingspistes in het terrein te markeren, de ene al wat
praktischer of duidelijker dan de andere:
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de centrale as van de piste aanduiden met verticale verfstrepen op de weg te nemen
bomen, als een soort rijdunning.



de randbomen markeren (verf, lint, hoog opsnoeien)



aanduiding met houten palen of metaalstaven



de randen markeren door de stronken (0,5-1 m) van de gekapte randbomen te
behouden.
als op rijen geplant wordt: overslaan van plantrijen of juist aanplanten van speciale
boomsoorten; dit is slechts effectief in jonge stadia van de bestandsontwikkeling en bij
noodsituaties zelfs dan niet





gangen klepelen in
kaalvlakten van de
beukenverjonging.
jongwasverpleging,
ruimingspiste.

dichte natuurlijke verjongingen. In Frankrijk bijvoorbeeld wordt op
storm Lothar om de 10 m een gang geklepeld in de natuurlijke
Hierdoor wordt het bestand toegankelijk gemaakt voor
en later kan elke 2de, 3de of 4de gang gebruikt worden als



(plaatselijke) verharding van de piste-oppervlakken of de piste-uitmondingen;
uitsluitend voor markeringsdoeleinden kan dit toegelaten worden.

Veel markeringsmethoden hebben het nadeel slechts tijdelijk zichtbaar te zijn. Goede
bosmarkeerverf blijft algauw enkele jaren zichtbaar, maar linten hebben de neiging te
verdwijnen in bossen met een hoge recreatiedruk. Hoog opsnoeien brengt meer kosten met
zich mee. Markering van de as van de piste werkt alleen maar in bestanden met een voldoende
hoog stamtal; naarmate het stamtal afneemt zullen meer randmarkeringen nodig zijn. Hoge
stronken kunnen dan weer de werkzaamheden hinderen, en zijn een weinig realistische
werkwijze. Al deze methoden hebben het nadeel maar beperkt duidelijk te zijn bij calamiteiten
(windval b.v.). Daarom ook is een goede documentatie van de detailontsluiting zeer belangrijk.
Het is aangewezen om op Vlaams niveau te komen tot enige standaardisatie voor
markeringen, opdat exploitanten die bij verschillende beheerders werken niet steeds met
andere markeringen geconfronteerd worden. Na gesprekken met binnen- en buitenlandse
beheerders, is de volgende methode om vaste ruimingspistes te markeren komen boven drijven
(Figuur 31):
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alle markeringen gebeuren met verf, die bij voorkeur op weg te nemen bomen
gespoten wordt. De meest gebruikelijke kleuren zijn rood, oranje, geel, fluogroen of
roze. De keuze van de kleur kan afhangen van de persoonlijke voorkeur van de
beheerder. Blauw wordt niet gebruikt (is ‘standaard’ voor toekomstbomen) en wit is
een handige kleur voor subtiele permanente markeringen (bv. randen).



de ingang van de ruimingspiste is een hoofdletter I, die duidelijk zichtbaar is van op
de bosweg. Dit werkt heel handig in bestanden met een hoog stamtal.



de as van de ruimingspiste wordt aangeduid met verticale verfstrepen op de bomen
of struiken die op het 3-4 m brede tracé staan. Deze strepen worden zowel op de
voorkant als op de achterkant van de boom gespoten, zodat machinisten de piste in
beide richtingen in gebruik kunnen nemen. Het is soms handig om links en rechts op de
boomstam nog een kleine stip te spuiten, opdat degene die de pistes uitzet zich
gemakkelijk kan oriënteren.



een eventueel eindpunt van een piste is een hoofdletter T, die
exploitatiemachines niets te zoeken hebben voorbij dit punt. Bij
exploitatie en wijde piste-afstanden zijn eindpunten gebruikelijk; bij
harvester en forwarder (20 m tussenafstand) is het handig om een lus
het terrein het toelaat.



in specifieke omstandigheden zijn markeringen op (blijvende) randbomen nodig:
bijvoorbeeld oudere bestanden met laag stamtal en ontbrekende struiklaag



een hulpmiddel voor het later terugvinden van vaste ruimingspistes is het aanbrengen
van een subtiele randmarkering aan de ingang van de piste. Deze moet zich duidelijk
onderscheiden van de markeringen op weg te nemen bomen, en de exploitant moet

erop wijst dat
motormanuele
exploitatie met
te voorzien, als
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hiervan op de hoogte zijn. Hiervoor kan best een andere kleur gebruikt worden dan
voor de weg te nemen bomen, bijvoorbeeld wit.

Figuur 31: Schematische voorstelling van de verschillende verfmarkeringen die gebruikt worden om
een exploitatie aan te sturen. De markeringen kunnen aangebracht worden op bomen of stuiken.
Deze fiche is in een groter formaat opgenomen in bijlage.

In de Vlaamse bosbouwwereld bestaat nog discussie over de voor- en nadelen van het
aanbrengen van markeringen met verf. Argumenten tegen verf zijn het onnatuurlijke uitzicht en
het gezondheidsrisico van de spuitnevel. Nadelen van een schalmbijl zijn dan weer de beperkte
zichtbaarheid en het risico op een tenniselleboog.
Verf kan als een noodzakelijk kwaad beschouwd worden, en als een absolute noodzaak voor de
aansturing van hoogtechnologische houtoogstmachines zoals een harvester. Bij
gemechaniseerde houtoogst worden ruimingspistes én dunningsbomen best met verf
gemarkeerd. Bij motormanuele exploitatie kunnen deels andere middelen zoals linten of
schalmen volstaan (Grunwaldt 2005); het aanduiden van ruimingspistes kan echter niet met
schalmen alleen. Een exploitant kan bijna geen verschil zien tussen een ruimingspiste of een
geschalmde dunning, omdat alle markeringen hetzelfde zijn.
Bij de houtverkoop in openbare bossen is het schalmen met de koninklijke hamer verplicht. Er
kunnen ofwel bijkomend verfmarkeringen gebruikt worden (dubbele markering, omslachtig),
ofwel moet de regelgeving hieromtrent aangepast worden zodat markeren met verf alleen
wettelijk mogelijk wordt. In privé-bossen bepaalt de eigenaar hoe te exploiteren bomen
gemarkeerd worden.
In de hierna volgende figuren (Figuur 32 tot Figuur 36) worden allerlei voorbeelden van
markeringen getoond.
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Figuur 32: Enkele voorbeelden van de aanduiding van de ingang van een ruimingspiste met
verftekens op bomen die op de as van de piste staan. Na de exploitatie verdwijnen deze tekens
samen met de weggenomen bomen. De ingang wordt meestal aangeduid met een letter I (Kempen
2004.

Figuur 33: Markering van de rand van een ruimingspiste, door verftekens op blijvende bomen. Op de
linker foto zijn de ruimingspistes zelfs genummerd. Dergelijke markeringen kunnen helpen voor het
documenteren van de piste, maar blijven zichtbaar na de exploitatie (links Niedersachsen (D) 2004,
rechts Wachtebeke 2005).

Figuur 34: Markering met verticale verfstrepen op struiken en bomen die op het 3-4 m brede tracé
van een vaste ruimingspiste staan. De markeringen worden tweezijdig aangebracht, zodat de piste in
2 richtingen kan genomen worden. Links zijn de markeringen aangebracht op de struiklaag van
Amerikaanse vogelkers onder een ijle boomlaag van den, rechts op de dunningsbomen grove den
(Putte (NL) 2005).
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Figuur 35: Markering van zowel de as als de rand van een ruimingpiste, met witte verftekens.
Daarnaast een gelijkaardige piste in hetzelfde bos, 5 maanden na de exploitatie, waar de
randmarkeringen nog aanwezig zijn (Brakelbos, 2005).

Figuur 36: Twee creatieve methoden om een ruimingspiste te markeren. Links met de ‘klassieke’
verticale verfstrepen, maar voor de pistes en de dunning in de tussenvakken wordt afwisselend gele
en rode verf gebruikt. Dit helpt de harvestermachinist om zich te oriënteren in het bos
(Niedersachsen (D) 2004). Rechts is een ruimingspiste aangeduid met een klepelmaaier. De
gekleurde houten piketten dienden om de tractorbestuurder te helpen om op de juiste plaats te
maaien (Meerdaalwoud 2004).

Hierbij moet opgemerkt worden dat de bodem reeds bij het eerste gebruik van de piste
onvermijdelijk verstoord wordt; in Vlaanderen (bodem – klimaat) blijft dit doorgaans zichtbaar
tot aan de volgende kapping (omlooptijden 6-12 jaar). Een pragmatische oplossing om bij een
volgende kapping de ruimingspistes terug te vinden, is met een schets het terrein intrekken en
eventuele verfresten, tracés met verstoorde bodem en afwijkende vegetatie opzoeken.

4.2.2

Documentatie op kaart
Documenteren van de detailontsluiting kan met kompas en meetlint. Praktischer is natuurlijk
het gebruik van digitale methoden zoals GPS en GIS; dit is duurder, maar het biedt ook de
mogelijkheid het detailontsluitingsnetwerk met behulp van de computer te optimaliseren (FVA
Baden-Württemberg, 2003). In Niedersachsen bijvoorbeeld wordt intensief gebruik gemaakt
van moderne digitale technieken voor het documenteren van vaste ruimingspistes (Figuur 37).
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Figuur 37: Voorbeeld van de mogelijkheden van moderne GPS- en GIS-apparatuur. Het rode vak is
geschalmd en de ruimingspistes zijn in het terrein aangeduid met verf (schematische voorstelling op
kaart met rechte zwarte lijnen). In het andere vak is de dunning al uitgevoerd, en zijn de coördinaten
van de GPS op de harvester omgezet in een digitale kaart van de reële positie van de ruimingspistes
(figuur Gerd Jantzen, Niedersächsische Landesforsten, augustus 2004).

In de meeste gevallen kan een eenvoudige schets op een kaart bij het beheerplan volstaan
om de vaste ruimingspistes te documenteren (Figuur 38). Als er bijvoorbeeld pistes met een
regelmatige tussenafstand uitgezet worden, kan het volstaan om het aantal pistes te tellen en
deze op gelijke afstand op kaart in te tekenen. Gesofisticeerde technologie biedt maar een
meerwaarde tegenover potlood & papier als het volledige proces van houtexploitatie kan
geoptimaliseerd worden.

Figuur 38: Een pragmatische vorm voor de documentatie van vaste ruimingspistes in het
Aelmoeseneiebos in Gontrode. Links de originele schets die werd gemaakt op een kopie van de
boskaart; rechts de gedigitaliseerde versie. De groene lijnen stellen de vaste ruimingspistes voor.
Deze nauwkeurigheid (± enkele meters) volstaat om binnen 10 jaar de pistes terug te vinden in het
bos. Let op het verloop van de pistes, dat volledig is aangepast aan het terrein. Voor het intekenen
van de ruimingspistes op de boskaart werd geen enkele meting verricht.

Voor een uitgebreider bespreking van het plannen en aansturen van exploitaties in het
algemeen, en het documenteren van ruimingspistes in het bijzonder, wordt verwezen naar het
hoofdstuk over exploitatieplannen.

4.3

Behoud van de technische berijdbaarheid van ruimingspistes
De ruimingspistes moeten permanent berijdbaar blijven, hoewel dit zeker niet wil zeggen dat ze
bij alle weersomstandigheden mogen gebruikt worden. Als ruimingspistes onbruikbaar zijn,
zullen bestuurders van machines naast de pistes gaan rijden (‘versporen’), wat niet te tolereren
is. Daarom moeten maatregelen genomen worden om de berijdbaarheid van de pistes zo lang
mogelijk te waarborgen en spoorvorming te vermijden (FVA Baden-Württemberg, 2003). In de
meeste gevallen wil dat zeggen dat exploitatie op vochtige bodem moet vermeden worden,
uitgezonderd de zuivere zandgronden.
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Figuur 39: Typisch beeld van het zogenaamde ‘versporen’ bij exploitatie op vochtige bodem, met een
overdreven grote verstoorde bodemoppervlakte tot gevolg (Zoniënwoud, februari 2004). Om diepe
rijsporen te vermijden, gebruikte de machinist steeds een ander tracé. Dit brengt ons bij het
uitgangspunt: de bodem was te nat ten tijde van deze exploitatie, en de werken hadden moeten
stilgelegd worden.

4.3.1

Planning
Het gevaar op instulping en bodemverdichting is duidelijker kleiner bij droge of bevroren
gronden dan bij waterverzadigde. Men moet daarom vermijden om gevoelige substraten te
berijden na zware regenval en tijdens dooiperioden. Voor de Vlaamse praktijk betekent dit voor
de meeste bodems exploiteren bij droogte. Op diepe vorstwerking onder de strooisellaag van
een bos kan een beheerder niet rekenen.
De kwetsbaarheidskaart geeft een eerste indicatie van het gevaar op bodeminstulping en –
verdichting.
Om het werk niet stil te laten vallen, moet uitwijkarbeid voorzien worden. Een dergelijke stelling
is gebaseerd op Midden-Europese omstandigheden, waar exploitatie in eigen regie gebeurt. In
Vlaanderen, met een traditie van houtverkoop op stam, kunnen verschillende strategieën
gebruikt worden:



zeer kwetsbare percelen zodanig groeperen dat ze als een apart lot te koop worden
aangeboden, met het risico op onverkoopbaarheid
lotsamenstelling zodanig dat exploitatie van zeer kwetsbare terreinen in een groter lot
met minder kwetsbare percelen valt, waardoor de exploitatie van het meest kwetsbare
perceel
naar
gunstige
weersomstandigheden
kan
verschoven
worden
(verantwoordelijkheid koper/exploitant)



exploitatie van kwetsbare percelen in eigen regie (verantwoordelijkheid beheerder).



Vanuit de industrie is men er eerder voorstander van dat de beheerder zijn meest kwetsbare
bossen apart exploiteert; zelf of met een ingehuurde aannemer (Bert Wierbos, pers. comm.).
Het toevoegen van moeilijke percelen aan een ander lot, werkt negatief op de prijszetting.
Bovendien kan dit tot praktische problemen leiden, als bijvoorbeeld de machines waarmee het
grootste deel van het lot geëxploiteerd worden, hoegenaamd niet geschikt zijn voor de meer
kwetsbare percelen.
Exploitatie in eigen regie, met houtverkoop aan de weg, is ondanks het gebrek aan traditie een
haalbare kaart. Dit werd duidelijk aangetoond door de exploitatie in het Aelmoeseneiebos in
Gontrode (Goris et al. 2005). De tekst van dit artikel is opgenomen als bijlage bij dit rapport.
Met een goede planning wordt meer resultaat geboekt dan met technische ingrepen aan
machines!

4.3.2

Technische maatregelen
Door technische ingrepen aan exploitatiemachines kan het doorslippen van de wielen en de
druk op de bodem verminderd worden (bredere banden, grotere banddiameters, verminderde
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bandendruk, kettingen, rupsvoertuigen, …). Zo wordt het gevaar op bodemvervormingen
verminderd en blijven de pistes langer berijdbaar. Het vervoeren van een grotere lading met
een gunstiger machineconfiguratie, doet deze positieve effecten vanzelfsprekend teniet.
De meest eenvoudige manier om de snelle degradatie van ruimingspistes te vermijden, is zelfs
bijna gratis: de banden van exploitatiemachines aflaten tot de minimaal toegelaten
bandenspanning. Dit is iets wat de beheerder van een exploitant kan vragen, maar het moet
wel gecontroleerd worden. Veel exploitanten rijden immers op hard opgepompte banden, om
allerlei redenen (al dan niet gegrond).

Figuur 40: Kettingen rond de wielen van een bogie-as verminderen het percentage slip en de
bodemdruk van de machine, zodat ruimingspistes minder snel degenereren. Lagere bandendruk heeft
een gelijkaardig effect doordat het contactoppervlak met de bodem vergroot.

Als beschermlaag voor de bosbodem worden dikwijls takhoutmatten op de pistes gelegd, iets
wat in de praktijk zeer makkelijk gebeurt bij exploitatie met harvesters. Een takkenmat is
beperkt tot exploitaties met de korthoutmethode, omdat het slepen van stammen over een
takkenmat onpraktisch is en de takhoutmat snel doet degenereren.
Er kan volgens de FVA Baden-Württemberg (2003) echter meestal niet voldoende takhout
verzameld worden opdat de mat echt werkzaam zou zijn. Uit andere ervaringen, zoals in het
‘Hooggoed’ te Aalter (Figuur 41), de Kempen, de Veluwe, ... blijken takhoutmatten zeer efficiënt
te zijn om diepe insporing te vermijden. Ook vermindert de verdichting van de bodem
aanzienlijk onder een takhoutmat (Ampoorter 2005). Op zeer arme standplaatsen kunnen
takhoutmatten door de resulterende biomassaconcentratie een bedreiging vormen voor de
nutriëntenvoorziening in de rest van het bestand.

Figuur 41: Twee maal dezelfde ruimingspiste bereden door een geladen forwarder (geschat gewicht
20 ton); links een deel mét takhout op de piste, rechts een deel zonder takhout (insporing van > 50
cm diep). De banden van de forwarder waren zeer hard opgepompt, en mogelijk zelfs met water
gevuld (Aalter, maart 2004).
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In het planningsstadium kan ervoor gezorgd worden om de ruimingspistes recht aan te leggen
en ze met een gepaste bocht te laten uitmonden op de boswegen. Hierdoor worden tijdens de
exploitatie onnodige draai- en manoeuvreerbewegingen vermeden.
Er moet op gelet worden de pistes parallel lopen en dat ze direct in de boswegen uitmonden.
Samenlopende of in elkaar uitmondende pistes is om problemen vragen, omdat sommige delen
van de piste dan extra zwaar belast worden. Bovendien geven samenlopende pistes problemen
met stapelplaats, als er veel hout op de bosweg toekomt op een zeer kleine oppervlakte (bv.
experiment met vaste ruimingpistes in Brakelbos).
Indien noodzakelijk zijn puntsgewijze verhardingen mogelijk ter behoud van de technische
berijdbaarheid (in het bijzonder aan de uitmondingen), maar dit moet steeds tot een minimum
beperkt worden.
Sommige bossen zijn zodanig kwetsbaar dat ze alleen geëxploiteerd kunnen worden met
speciaal materieel of bijzondere technieken. Technische oplossingen zijn velerlei, maar daar
staat meestal een hoge kostprijs tegenover. Als een dergelijke exploitatie zodanig moeilijk is,
moet misschien overwogen worden of het wel opportuun is om machines in de bestanden toe
te laten.
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AANLEG VAN MACHINEWEGEN
De aanleg van machinewegen houdt doorgaans meer in dan het uitzetten van ruimingspistes; in
de meeste gevallen zal grondverzet noodzakelijk zijn (bulldozer, rupskraan) en soms worden
machinewegen plaatselijk verhard. Tabel 6 vat de aanbevolen langshelling en wegbreedte van
machinewegen samen. In de Vlaamse context is de aanleg van nieuwe wegen in het bos weinig
tot niet relevant.
Tabel 6: Aanbevolen waarden voor langshelling en breedte bij de aanleg van machinewegen.
Auteur

Langshelling ( %)

Wegbreedte (m)

Götz & Klocke (1974)

max. 20

min. 2,5

Landesforstverwaltung BadenWürttemberg (1977)

max. 20

min. 3

Hölz (1983)

max. 12

3

Kuonen (1983)

max. 20

min. 3

5 - 10 (15)

min. 3

Wüthrich (1992)

15 - 25

2,5 - 3,5

Schlaghamersky (1992)

15 - 25

3,5 - 4,0

Dietz et al. (1984)

Volgens Dietz et al. (1984) is de afstand tussen machinewegen afhankelijk van het gebruikte
sleeptuig. Daarnaast spelen natuurlijk ook helling en bodem een belangrijke rol
(Schlaghamersky, 1992; FVA Baden-Württemberg, 2003). Tabel 7 geeft een overzicht van de
aanbevolen tussenafstanden.
Tabel 7: Aanbevolen afstanden tussen de machinewegen volgens verschillende auteurs.
Auteur
Götz & Klocke (1974)

Afstand tussen de machinewegen
(m)
140 tot 150

Landesforstverwaltung BadenWürttemberg (1977)
Kuonen (1983)

60 tot 120 (afhankelijk van de streek)

Dietz et al. (1984)

80 tot 120

Wüthrich (1992)

100 tot 120

Schlaghamersky (1992)

80 tot 90 (vlak), 100 tot 120
(hellingen)
80 tot 150; terrein- en
bodemafhankelijk; gelijkmatig

FVA Baden-Württemberg (2003)

120

De FVA Baden-Württemberg (2003) beveelt aan de machinewegen zo parallel mogelijk aan te
leggen, maar rekening te houden met de terrein- en bodemeigenschappen. Of de wegen al dan
niet gestrekt kunnen lopen is ook afhankelijk van bodem en terrein. De langshelling ligt best
tussen 3 % (voldoende afwatering) en 15 % (risico op erosie beperken) (Wüthrich 1992).

61

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

62

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

6

AANLEG VAN KABELPISTES
De aanleg van kabelpistes beperkt zich voornamelijk tot het vellen van bomen op het tracé.
Kabelpistes lopen volgens de FVA Baden-Württemberg (2003) best parallel, maar de
sleepmethode heeft hierop zeker een invloed. Ze moeten in principe recht zijn (gespannen
kabel!) en de helling volgen. Tegenwoordig kunnen door het gebruik van intermediaire steunen
echter ook bochten genomen worden. In oudere bestanden, met voldoende ruimte tussen de
bomen, zouden kabelpistes dan zelfs overbodig worden.
De afstand tussen de kabelpistes is best gelijkmatig, maar wordt bepaald door de sleepmethode
en het terrein. Volgens Dietz et al. (1984) zijn afstanden van 15 m in jonge bestanden en
afstanden tot 30 m in oude probleemloos mogelijk. Bij veel kabelbanen kan het hout van op
een afstand van 30 m loodrecht op de draagkabel hout bijgetrokken worden, waardoor
afstanden tussen kabelpistes tot 50-60 m theoretisch mogelijk zijn.

63

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

7

REFERENTIES
Afdeling Bos & Groen 2001. Beheervisie openbare bossen. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Brussel, 98 p.
Allegrini, C. 2001. Cloisonnement d'exploitation et cloisonnement sylvicole. Un réseau complet
d'accès aux parcelles. Foręts De France 441, 27-28.
Balleux, P. 2000. Cahier technique n° 11: La voirie forestière. Foręt Wallonne 47, 14.
Balleux, P. 1997. Le cloisonnement des peuplements: Réconcilier l'écologie, la sylviculture et
l'économie. Foręt Wallonne 31, 20-25.
Barge, U. 2000. Technische, ökologische und ökonomische Kriterien für die Wahl von
Gesteinskörnungen zum Bau und zur Erhaltung von ungebundenen Deckschichten im
Waldwegebau. PhD, Georg-August Universität, Göttingen, 165 p.
Bruynseels, G. & Bemelmans, D. 1999. Studie houtmarkt en vermarkting hout uit
Domeinbossen. DCB. 42 + bijlagen p.
Centre régional de la propriétaire forestieère de Franche-Comté 1999. Les accès dans la
parcelle. Société Forestière de Franche-Comté (SFFC), France, 17 p.
Croke, J., Hairsine, P. & Fogarty, P. 2001. Soil recovery from track construction and harvesting
changes in surface infiltration, erosion and delivery rates with time. Forest Ecology and
Management 143, 3-12.
Dickerson, B.P. 1976. Soil compaction after tree-length skidding in Northern Mississippi. Soil
Science Society of America Journal 40, 965-966.
Dietz, P., Knigge, W. & Löffler, H. 1984. Walderschließung. Verlag Paul Parey, Hamburg, 426 p.
Erler, J. 2005. Was kostet die Rückegasse? Versuch einer Wertschätzung. AFZ 6, 297-301.
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Feinerschließung. Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum. 31 p.

2003.

Richtlinie

Gaertig, T., von Wilpert, K. & Schack-Kirchner, H. 1999. Bodenbelüftung als Steuergröße des
Feinwürzelwachstums. Allgemeine Forst Und Jagdzeitung 170, 81-87.
Godefroid, S. & Koedam, N. 2004. The impact of forest paths upon adjacent vegetation: effects
of the path surfacing material on the species composition and soil compaction. Biological
Conservation 119, 405-419.
Grunwald, C. 2005. Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Umgang mit Farbsprühdosen im
Forst. Forsttechnische Informationen 3, 25-31.
Götz, R. & Klocke, R. 1974. Technische und wirtschaftlige Konzeption für die Anlage von
Rückewegen in schwer bringbaren Hanglagen. AFZ 14, 280-282.
Hatchell, G.E., Ralston, C.W. & Foil, R.R. 1970. Soil disturbance in logging: effects of soil
characteristics and growth of Loblolly Pine in the Atlantic coastal plain. Journal of Forestry 68,
772-775.
Hildebrand, E.E. 1983. Der Einfluss der Bodenverdichtung auf die Bodenfunktionen im
forstlichen Standort. Forstwissenschaftliches Centralblatt 102, 111-125.
Huang, J., Lacey, S.T. & Ryan, P.J. 1996. Impact of forest harvesting on the hydraulic
properties of surface soil. Soil Science 161, 79-86.
Hölz, H. 1983. Die Feinerschließung von Hanglagen. AFZ 13, 324-325.
Kuonen, V. 1983. Wald und Güterstraßen
Pfaffhausen, 743 p.

Planung, Projektierung, Bau. Eigenverlag,

Landesforstverwaltung Baden-Württemberg 1977. Richtlinien zur Feinerschließung
Bestände. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt. 16 p.

der

65

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

Landsberg, J.D., Miller, R.E., Anderson, H.W. & Tepp, J.S. 2003. Bulk density and soil resistance
to penetration as affected by commercial thinning in northeastern Washington. Forest Service,
Pacific Northwest Research Station. Res. Pap. PNW-RP-551. 35 p.
McDonald, T.P., Carter, E.A. & Taylor, S.E. 2002. Using the global positioning system to map
disturbance patterns of forest harvesting machinery. Canadian Journal of Forest Research 32,
310-319.
Miller, J.H., Scott, W. & Hazard, J.W. 1996. Soil compaction and conifer growth after tractor
yarding at three coastal Washington locations. Canadian Journal of Forest Research 26, 225236.
Nöbauer, B. 2002. EDV-gestützte Feinerschließungsplanung in ausgewählten Beständen des
Lehrforstes Rosalia. Diplomarbeit, Institut für Alpine Naturgefahren und Forstliches
Ingenieurwesen, Universität für Bodenkultur Wien, Wien, 69 p.
Owende, P.M.O., Lyons, J. & Ward, S.M. 2002. Operations protocol for eco-efficient wood
harvesting on sensitive sites. ECOWOOD partnership. 74 + Quick reference card p.
Pröll, W. 2004. persoonlijke mededeling. Leiter Der Abteilung Für Forsttechnik, Institut Für
Waldbau, Bundesamt Und Forschungszentrum Für Wald
Raab, S., Feller, S., Uhl, E., Schäfer, A., Ohrner, G., Wauer, A. & Naderer, H. 2002. Aktuelle
Holzernteverfahren am Hang. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Berichte
aus der bayerishen landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft: 36. 80 p.
Schack-Kirchner, H., Hildebrand, E.E. & von Wilpert, K. 1993. Bodensauerstoffhaushalt unter
Fahrspuren. Allgemeine Forst Zeitschrift 3, 118-121.
Schlaghamersky, A. 1992. Feinerschließung.
Forstwirtschaft, Göttingen, 146 p.

FH

Hildesheim/Holzminden,

Fachbereich

Waldarbeitschulen der Bundesrepublik Deutschland 1996. Der Forstwirt. Verlag Eugen Ulmer,
Stuttgart, 685 p.
Wüthrich, W. 1992. Die Feinerschließung von Waldbeständen Planung, Anlage und Benützung.
Berichte der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft: 332, Teufen,
91 p.
Zander, J., Ammer, U. & Breitsameter, J. 1988. Experimentelle Untersuchungen über den
Einfluss des Befahrens auf die Obenbodenverdichtung. Forstwissenschaftliches Centralblatt 107,
112-122.

66

DEEL III.

EXPLOITATIEPLANNEN

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

1

INLEIDING
In de loop van het TWOL-onderzoek “Ecologisch verantwoorde houtexploitatiewijzen voor
bossen op kwetsbare bodems” is gebleken dat het bundelen van de relevante informatie m.b.t.
exploitatie in kaartvorm (een zgn. exploitatieplan) een belangrijke verbetering zou zijn voor de
planning en uitvoering van exploitaties.
Binnen de afdeling Bos & Groen wordt het invoeren van een ‘exploitatieplan’ als formeel
hulpmiddel bij bosexploitatie al langer overwogen. Dit blijkt uit de draft dienstnota B&G/2003/...
betreffende de verkoop van hout, het verslag van de discussievergadering over de opmaak van
exploitatieplannen (9-9-2003) en de draft tekst ‘bosexploitatie’ van de afdeling Bos & Groen. In
deze laatste staat dat “...momenteel wordt gewerkt aan de opmaak van een ontwerp-

exploitatieplan: een plan met alle info gebundeld inzake exploitatie direct bruikbaar voor de
exploitant op het terrein: kaart met transportwegen met rijrichting, vaste ruimingstracés,
stapelplaatsen,… De mogelijkheden naar de verdere toepassing van een dergelijk
exploitatieplan in Vlaanderen en inpassing in de bestaande procedures op het terrein dienen
verder onderzocht te worden”. Het idee ‘exploitatieplan’ werd ook al voorgesteld bij de jaarlijkse
FSC-inspecties in Zoniën- en Meerdaalwoud.
In de volgende paragrafen wordt de praktische uitwerking van een exploitatieplan besproken.
Binnen- en buitenlandse voorbeelden van exploitatieplannen zijn verzameld in een aparte
paragraaf.
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2

UITGANGSTOESTAND IN VLAANDEREN

2.1

Exploitatie in openbare bossen
Momenteel is het zo dat bij exploitaties in openbare bossen in Vlaanderen de boswachter een
centrale rol speelt bij de overdracht van de terreinkennis en de beheerdoelstellingen van de
beheerder naar de uitvoerder (exploitant). Volgens het uitvoeringsbesluit m.b.t. de openbare
houtverkoop van 7 juni 2002 gelden volgende cruciale bepalingen:


Art. 19. §2. Als de exploitant de velling of ruiming aanvangt of hervat, verwittigt hij de
boswachter daarvan minstens twee werkdagen op voorhand.



Art. 19. §3. De exploitanten of hun aangestelden moeten, voor ze aanvangen met
werken, het lot bezichtigen samen met de boswachter.

Deze bepalingen moeten verzekeren dat de boswachter aan de man met de zaag kan vertellen
welke bijzondere aandachtspunten hij in acht moet nemen en dat kan vermeden worden dat bij
ongunstige weersomstandigheden geëxploiteerd zou worden. Problemen hierbij zijn dat:


er nog te vaak exploitaties aangevat of hervat worden zonder eerst te verwittigen



alle kennisoverdracht mondeling gebeurt



informatie bijna steeds verloren gaat in de keten boswachter-houtkoper-exploitant



boswachters soms veel tijd verliezen met meermaals dezelfde loten aan te wijzen, en
dat het niet gemakkelijk is om bijzondere exploitatievoorwaarden aan alle potentiële
kopers op identieke wijze mee te delen.

Het eerste probleem wordt hier buiten beschouwing gelaten: het is vermijdbaar en moet voor
een groot deel uit de wereld geholpen worden door het gezag van de boswachter en de
erkenningsregeling voor kopers & exploitanten. Een exploitatieplan, met de relevante informatie
per bosperceel of bosplaats gebundeld o.v.v. een duidelijke kaart, schept duidelijkheid en
eenvormigheid en komt zo tegemoet aan de andere problemen. Bovendien is het een
ondersteuning van de boswachter, omdat bij de aanwijzing van de loten naar tastbaar
kaartmateriaal kan verwezen worden. Op een schriftelijk exploitatieplan kan eventueel ook
achteraf teruggevallen worden in het geval van schadevorderingen.
Overleg van de boswachter met de exploitant is een grote troef bij het beheer van de openbare
bossen en blijft noodzakelijk. Een exploitatieplan is complementair hieraan: het laat de
exploitant toe er snel naar terug te grijpen (velrichting, afvoer van de bomen, duidelijkheid wat
kan en wat niet) en het ondersteunt de boswachter bij het verstrekken van richtlijnen. Eens de
exploitatieplannen opgesteld, zijn ze een praktisch hulpmiddel voor de boswachter bij het
begeleiden van exploitaties (ook van eventuele vervangers bij afwezigheid!). Bovendien zijn
exploitatieplannen een formele vorm van verantwoording naar externe belanghebbenden toe.

2.2

Exploitatie in privé-bossen
In privé-bossen is de eigenaar verantwoordelijk voor het beheer. Hij of zij regelt de exploitatie
zelf, besteedt dit uit aan een gespecialiseerde firma of schakelt de bosgroep in. Het afgelopen
decennium is er een enorme dynamiek ontstaan door het oprichten van de bosgroepen,
waardoor versnipperde bossen weer in beheer gebracht werden.
Een goed exploitatieplan is ook een meerwaarde bij exploitatie in privé-bossen. Door de
aanwezigheid van allerlei belanghebbenden zoals recreanten en buurtbewoners is een goede
communicatie noodzakelijk. Een exploitatieplan kan hierbij een hulpmiddel zijn, maar
waarschijnlijk zal het opstellen van het plan zelf meer nuttige informatie aan het licht brengen
die aan derden kan gecommuniceerd worden (bv. te voorziene probleempunten).
De aanwezigheid van allerlei structuren (omheiningen, gebouwtjes, wandelpaden, andere
bijzondere aandachtspunten,...) onderstreept de noodzaak van een exploitatieplan opdat de
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exploitant een kwalitatief goede exploitatie zou kunnen uitvoeren. Moeilijkheden met
bijvoorbeeld omheiningen in versnipperde bossen worden geïllustreerd met volgende anekdote
van een harvestermachinist, genoteerd door Sus Willems: “In een bos met beperkt zicht door

de aanwezige struiklaag, velde ik een den op een 8-tal meter van de harvester, en trok de
boom bij om op te werken. Tijdens het bijtrekken bleek er een omheining mee te komen. Ik
stapte af en ging kijken van waar de omheining kwam: deze bleek zich op bijna 30 meter van
mijn chauffeursstoel te bevinden.”
Er staat geen minimum oppervlakte op de wenselijkheid van het opstellen van een
exploitatieplan. Het tegendeel is zelfs waar in versnipperde boscomplexen met kleine percelen,
onduidelijke grenzen, omheiningen, verjonging onder scherm en dergelijke meer.
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3

OPMAAK VAN EEN EXPLOITATIEPLAN

3.1

Inhoudelijke vereisten van een exploitatieplan
Een exploitatieplan kan opgesteld worden op papier of als een digitale kaart in een GIS. De
inhoud van een exploitatieplan is evenwel onafhankelijk van de vorm. In wat hierna volgt wordt
de inhoud van een degelijk exploitatieplan besproken, wars van de vorm waarin het gegoten
wordt.
Een degelijk exploitatieplan bevat de volgende gegevens:
1.

naam van het bos, schaal & referentierichting, legende

2.

perceelsgrenzen, bestandsindeling

3.
4.

boswegen voor de afvoer van het hout (al dan niet berijdbaar voor vrachtwagen, evt.
onder bepaalde voorwaarden)
transportgrenzen8 (waterlopen, hindernissen, ...)

5.

afvoerrichting van hout (in bestanden, op ruimingspistes, eventueel ook op wegen)

6.

ligging van vaste ruimingspistes of andere verplicht te gebruiken tracés (historische
ruimingstracés bv.). Indien vaste ruimingspistes gebruikt worden, is het een must om
ze te documenteren!

7.

ligging van stapelplaatsen (indien ze worden voorzien)

8.

speciale aandachtspunten zoals voorbehouden boom, bron, bijzondere vegetatie,
cultuurhistorische aandachtspunten, archeologische vindplaats, omheining, ... Deze
aandachtspunten kunnen punten, lijnen of vlakken zijn. Een pragmatische oplossing
voor de bescherming van deze elementen is om vaste ruimingspistes op een andere
locatie te leggen.

9.

velrichting van de bomen

10. informatie over de te exploiteren loten (boomsoorten, aantallen, omtrekken, volumes)
11. in gebieden met steile hellingen kan overwogen worden om een topografische kaart
als achtergrond te gebruiken, of om met pijlen de helling aan te duiden.
De coördinaten van de beheerder worden best nog toegevoegd, opdat de exploitant snel
contact zou kunnen opnemen mocht zich een probleem voordoen (bv. GSM-nummer).
Een alternatief voor een dergelijk volledig exploitatieplan, is om éénmalig een rudimentair
exploitatieplan voor een bos op te stellen met de onveranderlijke gegevens (soort onderlegger).
Deze kaart kan dan bij elke exploitatie aangevuld worden met de elementen die voor die
specifieke exploitatie van belang zijn.
Binnen- en buitenlandse voorbeelden van exploitatieplannen zijn verzameld in de paragraaf
Voorbeelden van exploitatieplannen. Deze voorbeelden zijn bedoeld als inspiratiebron voor al
wie een exploitatieplan wil opstellen. De meeste exploitatieplannen bevatten niet alle elementen
zoals ze hierboven opgesomd werden, afhankelijk van het doel van de kaart in kwestie of de
lokale terreinsituatie.
Een prachtig voorbeeld van een degelijk en volledig exploitatieplan is de Guide
environnemental: laissez une bonne impression! van het Franse AFOCEL (2003). Voor de
geïnteresseerden, deze kaart kan gratis gedownload worden als pdf-document op de website
van AFOCEL: http://www.afocel.fr/ApproExploitationForestiere.htm.

8

De transportgrens is een belangrijk begrip voor de ruiming van hout. Het is meestal een
fysisch aanwezige hindernis (beek, helling), soms een onzichtbare grens, die niet mag
overgestoken worden met exploitatievoertuigen. Het hout wordt van de transportgrens weg
geruimd.
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3.2

Achtergrondinfo: exploitatiemethode en kwetsbaarheidskaart
Degene die het exploitatieplan opmaakt, moet op de hoogte zijn van de mogelijkheden en
beperkingen van beschikbare exploitatietechnieken en van de randvoorwaarden die aan de
standplaats gekoppeld zijn.
Voor achtergrondinformatie over machines, exploitatietechnieken en aandachtspunten bij de
uitvoering van een exploitatie, wordt verwezen naar de relevante hoofdstukken van dit rapport.
Voor een objectief hulpmiddel bij het inschatten van de kwetsbaarheid van een bepaalde
standplaats, wordt verwezen naar het begeleidende document bij de kwetsbaarheidskaart. De
kwetsbaarheidskaart is een digitale kaartlaag die voor alle Vlaamse bossen aangeeft hoe
kwetsbaar de bossen zijn voor exploitatie, en op welke manier exploitatiemachines verantwoord
kunnen ingezet worden.
Deze kwetsbaarheidskaart kan gebruikt worden als basisinformatie bij het opstellen van een
exploitatieplan. Ze geeft op objectieve wijze weer welke kwetsbaarheid bepaald werd op basis
van allerlei standplaatsfactoren, in het bijzonder bodemkenmerken. Interpretatie van de
kwetsbaarheidskaart en eventuele correcties op basis van terreinkennis van de beheerder, laten
toe om de grote lijnen van het exploitatieplan uit te zetten.
Aangezien de kwetsbaarheidskaart beschikbaar is o.v.v. een digitale kaart, zijn manipulaties in
een GIS zeer handig. Afdrukken en interpreteren van de kwetsbaarheidskaart is natuurlijk ook
mogelijk.

3.3

Vormelijke vereisten van een exploitatieplan
Een exploitatieplan moet in de eerste plaats duidelijk zijn. Dit kan door de inhoud te beperken
tot de essentie, gebruik te maken van goed leesbare symbolen en een gepaste schaal te kiezen.
De schaal hangt af van de grootte van het bos en het formaat van het papier waarop de kaart
zal afgedrukt worden; 1:2.000 à 1:5.000 lijkt aangewezen.
Als een exploitatieplan onder vorm van een digitale kaart bewaard wordt, kunnen er in een GIS
allerlei bewerkingen mee uitgevoerd worden. Een digitale kaart is evenwel geen absolute
noodzaak; een duidelijk papieren kaart of schets kan in veel gevallen al volstaan.
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4

EXPLOITATIEPLAN EN BOSBEHEERPLANNING

4.1

Ruimtelijke omvang van een exploitatieplan
Afhankelijk van de beheerdoelstellingen en de beschikbare middelen, kunnen verschillende
mogelijkheden overwogen worden bij het opstellen van een exploitatieplan:


een ad hoc kaart voor de meest kwetsbare bestanden



een kaart voor het gehele bos of geselecteerde bestanden, die apart wordt
bijgehouden



een selectie maken van de kwetsbare bestanden en het exploitatieplan integreren in
het bosbeheerplan
voor alle bossen standaard een exploitatieplan voor heel het bos in het uitgebreid
bosbeheerplan voorzien




bij exploitatie in een boscomplex waarvoor geen uitgebreid beheerplan beschikbaar is,
een exploitatieplan opstellen voor het ganse bos

Als de beschikbare middelen het toelaten, is het steeds aan te bevelen een exploitatieplan op te
stellen op het niveau van het volledige boscomplex. De opmaak van een uitgebreid
bosbeheerplan is hiervoor het uitgelezen moment. Als uitgangspunt hierbij kan bijvoorbeeld de
(digitale) kwetsbaarheidskaart dienen.

4.2

Uitgebreid bosbeheerplan en exploitatie
Momenteel is voor de uitgebreide bosbeheerplannen een kaart ‘exploitatie’ in bijlage voorzien
(Inhoudelijke richtlijnen voor het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan, afdeling Bos &
Groen, 2003). Deze kaart beperkt zich doorgaans tot een overzicht van de boswegen, zodat de
praktische bruikbaarheid bij exploitatie miniem is.
Wat als nu bij het opstellen van een uitgebreid beheerplan wordt nagedacht over de praktische
consequenties van exploitaties gedurende de komende 20 jaar?
Er zou kunnen uitgegaan worden van een bestandenkaart waar boswegen en transportgrenzen
op worden aangeduid. Dit kan aangevuld worden met stapelplaatsen, vaste ruimingspistes, of
speciale aandachtspunten zoals dassenburchten, bronnen of te vrijwaren wandelpaden. Analyse
van deze gegevens leert de beheerder waar in bestanden best met verjongingsgroepen gestart
wordt (aan de transportgrens), welke boswegen prioritair moeten onderhouden worden en
waar best stapelplaatsen kunnen gepland worden. Voor plaatsen in het bos waar
omstandigheden de toegang moeilijk maken, kan op voorhand afgewogen worden of men tóch
zal exploiteren met alle moeilijkheden van dien, of men extra voorzieningen gaat inrichten of
dat men die locatie afbakent als boomgroep waarin niet meer wordt ingegrepen.
Het voordeel om een dergelijke kaart over exploitatie bij het beheerplan te voegen, is dat de
digitale kaarten van het beheerplan als basisinfo kunnen dienen, dat bij dit planningsproces
gespecialiseerde mensen de informatie van de kwetsbaarheidskaart kunnen interpreteren, dat
informatie centraal bewaard wordt en dat ze zeker niet verloren gaat bij bv. ziekte of
personeelswissel van beheerders. Een goede uitwerking van een dergelijke exploitatiekaart bij
het uitgebreid beheerplan, kan als eindproduct een degelijk exploitatieplan opleveren.
Een erg gedetailleerd exploitatieplan is niet prioritair in weinig kwetsbare bossen. Dit kan
pragmatisch ingepast worden in het opmaken van een exploitatiekaart: eerst concentreren op
de meest kwetsbare delen van het bos (info uit kwetsbaarheidskaart en terreinkennis van
boswachter). Voor de details kan een blanco-kaart met enkel algemeenheden (wegen,
bestandsgrenzen, transportgrenzen) voorzien worden, zodat bij de eerstkomende exploitatie
kan aangevuld worden. Dit gebeurt nu ook al, bijvoorbeeld door aan te geven in welke
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bestanden met vaste ruimingspistes zal gewerkt worden, de pistes aanduiden op terrein bij het
aantekenen van een dunning in die bestanden en dan achteraf de tracés intekenen op kaart.
Tijdens het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan zou de kaart ‘exploitatie’ gecompileerd
worden met minstens enkele algemene gegevens. Afhankelijk van de wensen van de
beheerder, kan dan al meer gedetailleerde info toegevoegd worden. Het resultaat is een
basiskaart voor exploitatie, die als aanzet van een exploitatieplan kan dienen, hetzij als kaart op
zich, hetzij als onderlegger om schetsmatig aan te vullen.
Voor bossen zonder uitgebreid beheerplan kan een basiskaart op basis van de bestandenkaart
voorzien worden, die dan weer als onderlegger voor een exploitatieplan kan dienen.
Voor info over prioriteit van het gedetailleerd uitwerken van een exploitatieplan, of als
ondersteuning bij het opstellen van een exploitatieplan, kan teruggevallen worden op de
digitale kwetsbaarheidskaart die in het kader van het TWOL-onderzoek bosexploitatie
ontwikkeld werd.
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5

VOORBEELDEN VAN EXPLOITATIEPLANNEN

5.1

Zuid-afrika (Sappi 2002)

Dit exploitatieplan, ontvangen via de FSC-controleur, is een voorbeeld van hoe exploitaties worden
aangestuurd in Zuid-Afrika. Alle noodzakelijke elementen staan op het plan: grenzen, afvoerrichting
van hout, ruimingspistes, stapelplaatsen en bijzondere aandachtspunten.
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5.2

Zweden (INF 1982)

Dit exploitatieplan is afkomstig uit een handboek dat bosbezitters tips geeft hoe ze zelf hout kunnen
exploiteren m.b.v. een landbouwtractor en enkele eenvoudige werktuigen. In het hoofdstuk over
planning wordt uitgelegd hoe de eigenaar zijn bos kan ontsluiten met ruimingspistes, afhankelijk van
het terrein. De ligging van stapelplaatsen en boswegen wordt hier ook bij betrokken, evenals de
bodemgesteldheid.
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5.3

Zwitserland (Wüthrich 1992)

Deze kaart is afkomstig uit het handboek “Die Feinerschließung von Waldbeständen: Planung, Anlage
und Benützung” van Wüthrich (1992). Aangezien in het middengebergte vaak hellingen voorkomen,
wordt hier uitgegaan van de indeling van het terrein in ‘berijdbaar’ en ‘min of meer moeilijk
aanpasbaar’. Vervolgens worden, afhankelijk van de terreinindeling, de geschikte
ontsluitingsmiddelen gepland en elementen zoals afvoerrichting, transportgrens en stapelplaats
toegevoegd.
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5.4

Duitsland (Gerd Jantzen 2004)

De exploitatieplannen van de Niedersächsische Landesforsten berusten in het laagland op een
volledig digitaal systeem. De voorziene exploitatie wordt doorgemaild naar de harvester (rood),
tijdens de exploitatie worden de posities van de harvester bijgehouden met GPS en deze data worden
tot een kaart verwerkt om de ruimingspistes later terug te vinden (groen). Stapelplaats wordt apart
aangegeven.

78

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

5.5

Privé-bos in Oud-Turnhout (Kaat Bogaerts 2004)

Dit is ongeveer het eenvoudigst mogelijke exploitatieplan, met een topografische kaart als
onderlegger en schetsmatig de ligging van de (gemarkeerde) ruimingspistes. Het opstellen van dit
plan duurde 5 minuten om het op terrein te schetsen, en een kwartiertje om het op bureau in een
GIS te stoppen.
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5.6

Brakelbos in Brakel (Johan Cordier en Mieke D’Hondt 2004)

Deze kaart is getekend om de gemarkeerde ruimingspistes in enkele bestanden van Brakelbos te
documenteren. Voor het begin van de werken, werd het met de exploitant besproken en nog licht
aangepast. Op één plaats bleek de dwarshelling van de piste namelijk net iets te groot om een
tractor probleemloos te laten passeren.
Een probleempunt bij deze exploitatie was te situeren op de kaart onder de letter ‘B’ van Brakelbos.
Hier liepen alle ruimingspistes van het bestand samen op één punt; het gevolg was zware
bodemverstoring en een tekort aan stapelplaats. Dit toont aan dat vaste ruimingspistes beter niet
samenlopend kunnen zijn.
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5.7

Aelmoeseneiebos in Gontrode (Robbie Goris 2004)

Tijdens de dunning in het Aelmoeseneiebos werd gewerkt met een zeer eenvoudig exploitatieplan,
namelijk een schets op basis van de boskaart, met aanduiding van de vaste ruimingspistes.
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5.8

Aelmoeseneiebos in Gontrode (Robbie Goris & Peter Van Gossum
2005)

Een mooier ogende versie van het exploitatieplan op de vorige bladzijde. Alle informatie van de
schets werd overgedragen naar de digitale boskaart om het exploitatieplan dan op te slaan in een
GIS. De ruimingspistes zijn in groen aangeduid; stapelplaatsen werden niet apart aangegeven.
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5.9

Dorre Leegthei in Poppel (Karen Wuyts 2005)

In het kader van een onderzoek over verzurende deposities in naaldbossen, wordt een experiment
met verschillende dunningsintensiteiten voorzien. De uitvoering gebeurt volledig gemechaniseerd,
met als speciale aandachtspunten dat in sommige zones geen bomen mogen vallen op reeds
aanwezige lysimeters. De boswegen, stapelplaats, ruimingspistes en verboden zones zijn duidelijk
aangegeven op het exploitatieplan, dat vooraf met de machinist van de harvester wordt besproken.

83

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

5.10 Guide environnemental: Laissez une bonne impression! (AFOCEL
2003)

Deze guide environnemental werd ontworpen door het Franse onderzoeksinstituut AFOCEL, samen
met enkele andere partners. Het document is origineel ontworpen als een kaart om in het terrein te
gebruiken, en kan bestempeld worden als een uitermate complete handleiding voor het opstellen van
een exploitatieplan. Een document met deze kaart, de iconen en een blanco exploitatieplan kan
gedownload worden op de website van AFOCEL
(http://www.afocel.fr/ApproExploitationForestiere.htm).
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6

SLOTBEMERKINGEN
Een degelijk exploitatieplan moet opgemaakt worden met hulp van de beheerder, degene met
de terreinkennis. Dit betekent een (extra) werkbelasting op korte termijn, maar een
werkbesparing op lange termijn, als het exploitatieplan steeds opnieuw ‘standaard’ kan gebruikt
worden.
Voor openbare bossen is het aan te bevelen het opstellen van een exploitatieplan te integreren
in de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan, omdat op dat ogenblik alle nodige informatie
voorhanden is.
In privé-bossen kan een exploitatieplan opgemaakt worden door de eigenaar, de
bosgroepcoördinator of een gespecialiseerde firma. Eventueel kan dit ook geïntegreerd worden
in de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan.
Het opstellen van een degelijk exploitatieplan vereist een goede terreinkennis, kennis van
exploitatietechnieken en inzicht in de technische middelen die lokaal voorhanden zijn. Om te
vermijden dat slechte exploitatieplannen zouden opgesteld worden, en de exploitatie ‘gestuurd’
fout loopt, moet dit werk overgelaten worden aan gekwalificeerde mensen.
Een exploitatieplan kan de efficiëntie van een exploitant verhogen, maar dit is een gevoelige
kwestie in gesprekken met exploitanten. Exploitatieplannen, vaste ruimingspistes en dergelijke
meer worden immers vaak als betuttelend ervaren door exploitanten, men is gekrenkt in zijn
beroepstrots. Het is dan aan de beheerder om op basis van de best beschikbare kennis het
beheer van z’n bos uit te stippelen. Als dat inhoudt dat er een exploitatieplan opgesteld wordt
en de exploitant hier niet helemaal gelukkig mee is, dan moet dat maar.
Het is tenslotte van cruciaal belang dat het exploitatieplan terecht komt bij de uitvoerder van de
werken, en dat de inhoud wordt toegelicht door de beheerder. Tussenstappen verhogen het
risico op het verloren gaan van informatie aanzienlijk. Dus 1:1-communicatie van beheerder
naar
exploitant!
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INLEIDING
Een visuele methode kan een eerste aanzet zijn voor de monitoring van exploitatieschade. Als
basis hiervoor kan het formulier dienen dat gebruikt werd tijdens de terreinbezoeken in het
kader van het TWOL-onderzoek bosexploitatie.
Een meer gedetailleerde monitoring vraagt om kwantificatie van schadefactoren. Dit kan door
schade in te delen in categoriën op basis van schattingen of metingen. Het kwantificeren van
een schadefactor zoals bijvoorbeeld bodemverdichting vereist gespecialiseerde meettoestellen.
De FSC-criteria i.v.m. monitoring (Principe 8 van de Belgische FSC-standaard) eisen een
consistente en herhaalbare vorm van monitoring, waarbij minstens de volgende zaken
opgevolgd worden in de tijd:



opbrengst van bosproducten
groei, verjonging en gezondheidstoestand van het bos




samenstelling en waargenomen veranderingen van flora en fauna
milieu-impact en sociale impact van houtoogst en andere werken, bv. bodemcompactie



kosten, productiviteit en efficiëntie van het bosbeheer

Suggesties voor monitoring zoals ze hierna besproken worden, richten zich op de factor “milieuimpact van houtoogst en andere werken”. Andere factoren worden al opgevolgd in het kader
van andere monitoringschema’s (bv. uitgebreid bosbeheerplan, bosvitaliteitsnetwerk,
houtverkoop) of vallen buiten het kader van deze studie (bv. kosten en efficiëntie van het
bosbeheer).
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2

TERREINFORMULIER VOOR VISUELE CONTROLE VAN
EXPLOITATIESCHADE
Het onderstaande kader is het terreinformulier dat gebruikt werd tijdens de bezoeken aan
exploitaties in Vlaamse bossen. Deze methode laat toe om met een minimale inspanning (door
het bestand wandelen, enkele schattingen maken en een 10-tal minuten invulwerk) een visuele
controle te doen van de zichtbare schadetoestand in het bestand na het afronden van de
exploitatie. Onzichtbare schadefactoren zoals structuurdegradatie van de bosbodem,
vegetatiewijzigingen of groeirespons van bomen kan op deze manier niet gedetecteerd worden.
Als bij een exploitatie voorzien wordt dat de machines beperkt zijn tot vaste ruimingspistes, kan
de monitoring van exploitatieschade relatief eenvoudig verlopen. Een eerste criterium is dan om
na te gaan of er al dan niet werd afgeweken van de ruimingspistes. Naar alle waarschijnlijkheid
is de bosbodem op het tracé van de ruimingspistes zelf verdicht, waardoor de
gegevensverzameling hier beperkt kan blijven tot het meten of schatten van de dieptes van
eventuele rijsporen. Deze instulping is een maat voor de technische berijdbaarheid van
ruimingspistes, die moet behouden blijven. Praktisch gezien kan de monitoring dan uitgevoerd
worden door enkele ruimingspistes af te stappen.
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datum:

Algemene info over het bos:
naam:
locatie:
oppervlakte:
eigenaar:
bodem:
typering van het bos:
houtsoort(en):
volume:
sortimenten:
werkwijze:
voorafgaande weersomstandigheden:
helling:

Na te kijken:

90



stapelplaats




toestand boswegen
machines



afwijking van vaste ruimingspistes



bodemverwonding



rijsporen in het bestand



minimale – maximale – gemiddelde rijspoordiepte



schatting bereden oppervlakte



sleepschade aan stamvoeten




stamschade door vallende bomen
gebroken takken in kruinen




schade aan verjonging
chemische vervuiling



andere?
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3

KWANTIFICEREN VAN EXPLOITATIESCHADE
Voor een gedetailleerde beschrijving van het kwantificeren van exploitatieschade wordt
verwezen naar de literatuurstudie. Hier worden kort de voornaamste punten aangehaald, die
van nut kunnen zijn voor de monitoring van exploitatieschade.

3.1

Bodemverwonding
Het kwantificeren van bodemverwonding kan door een eenvoudige oppervlaktebepaling,
aangezien bodemverwonding gedefinieerd is als een ondiepe verstoring van de strooisellaag.
Het gaat meestal om onvermijdbare schade, met een beperkt impact op het bosecosysteem. De
monitoring ervan is dan ook maar weinig relevant.

3.2

Bodeminstulping
Instulping omvat 2 componenten: de graad van instulping (spoordiepte) en de omvang
(oppervlakte per diepteklasse). De kwantificatie omvat dan naast het bepalen van oppervlaktes
eveneens een indeling in diepteklassen (meting of schatting).

3.3

Bodemverdichting
Bodemverdichting omvat eveneens de 2 componenten verdichtingsgraad en omvang. Een
praktisch probleem hierbij is het bepalen van de graad van verdichting, omdat hiervoor
verschillende methoden en meettoestellen bestaan. Een standaardmethode bestaat helaas niet.
De meest eenvoudige methode is een schatting van de indringingsweerstand a.d.h.v. een
prikboor; meer nauwkeurige methoden zijn het gebruik van een penetrometer
(vochtafhankelijk!) of het bepalen van de bulkdensiteit van de bodem. Methoden voor het
bepalen van infiltratie- en verluchtingscapaciteit zijn ecologisch gezien nog relevanter, maar zijn
zeer omslachtig.
Het is aan te bevelen om in een monitoringschema voor exploitatieschade de factor
bodemverdichting op te nemen, omdat deze onzichtbare schadevorm vergaande gevolgen kan
hebben voor het bosecosysteem. Momenteel wordt hieraan te weinig aandacht besteed, en
kunnen de potentieel negatieve gevolgen van bodemverdichting dan ook niet ingeschat worden.
Bij het gebruik van vaste ruimingspistes kan aangenomen worden dat de bodem van die pistes
verdicht wordt; de monitoring van die bodemverdichting kan zich dan grotendeels beperken tot
het bepalen van de ruimtelijke omvang (oppervlakte meten), eventueel aangevuld met
gegevens over de graad van bodemverdichting. In het geval machines kriskras rondrijden in het
bos, is het uitvoeren van een steekproef voor het bepalen van bodemverdichting veel
omslachtiger.

3.4

Schade aan bomen
Schade aan de bovengrondse delen van bomen kan eenvoudig ingeschat worden op visuele
wijze. Wortelschade daarentegen schept praktische problemen, omdat voor een beoordeling
hiervan moet gegraven worden.

3.5

Schade aan de kruidlaag
Directe schade aan de kruidlaag kan eventueel visueel ingeschat worden. Vegetatiewijzigingen
door standplaatswijziging (bv. bodemverstoring) kunnen maar op middellange tot lange termijn
gedetecteerd worden, en vereisen vegetatie-opnamen.
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3.6

Verstoring van fauna
Directe verstoring van fauna tijdens exploitatiewerkzaamheden kan praktisch niet opgevolgd
worden. Regelmatige fauna-observaties kunnen een indicatie geven over de invloed van
beheerpraktijken op dieren.

3.7

Chemische vervuiling
De sporen van bijvoorbeeld een olie-ongeval zijn normaal duidelijk zichtbaar na de exploitatie.
Documentatie hiervan gebeurt waarschijnlijk op een ander niveau, bijvoorbeeld als er grond
moet afgegraven worden. Diffuse vervuiling zoals bijvoorbeeld door een lekkende machine, is
praktisch onmogelijk op te sporen. Dergelijke zaken moeten op een ander niveau opgevolgd
worden, bijvoorbeeld in het kader van de erkenningsregeling van houtkopers en –exploitanten.
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CONCLUSIE
Het uitwerken van een monitoringschema voor exploitatieschade hangt af van de beschikbare
middelen en de gewenste graad van nauwkeurigheid.
Het veralgemeende gebruik van vaste ruimingspistes in de bosexploitatie, zoals n.a.l. van deze
studie aanbevolen wordt (zie literatuurstudie) biedt ook voordelen bij de monitoring van
exploitatieschade. Zo is een eenvoudig steekproefschema een transect dwars over de
ruimingspistes, waarbij de monitoring zich grotendeels kan beperken tot het bepalen van
oppervlaktes. De beschouwde factoren zijn bijvoorbeeld de fysische bodemtoestand,
mechanische schade aan voorbehouden bomen en de samenstelling van de vegetatie.
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1

INLEIDING
In deze tekst worden de bouw en de functies van exploitatietuigen besproken. De nadruk ligt
hierbij op zelfrijdende machines; voor veelgebruikte toestellen zoals een motorzaag wordt naar
andere publicaties verwezen.
In het hoofdstuk Bouw van exploitatiemachines worden de verschillende basisonderdelen van
exploitatiemachines toegelicht. Het meer specifieke deel Werktuigen voor bosexploitatie
beschrijft de voornaamste hulpmiddelen die worden gebruikt voor het manipuleren van
boomstammen. Het hoofdstuk Machinetypes is een uitgebreide bespreking van de meest
gebruikte exploitatietuigen. In de bijlagen bij deze tekst worden de meest relevante technische
specificaties en kosten van verscheidene machines samengevat.
Een machine is steeds een compromis tussen optimale eigenschappen en beperkingen zoals
gewicht, totale afmetingen of combinaties van functies. Een heel lichte tractor met zeer brede
banden zal weinig schade toebrengen aan de bodem, maar kan onvoldoende trekkracht
ontwikkelen om zware lasten te verplaatsen. Een sterkere machine met nóg groter draagvlak
zou uitkomst bieden, maar een dergelijk tuig is moeilijk te manoeuvreren in het bos of vereist
een speciaal transport over de weg.
De technische mogelijkheden voor het ontwikkelen van een machine zijn bijna onbeperkt; de
kostprijs daarentegen stelt in veel gevallen meer problemen. Over technische oplossingen wordt
dan ook soms het volgende gezegd: “Cheap, strong, light. Pick two.” Bovendien bestaat er
vaak een spanningsveld tussen veelzijdigheid en gebruiksgemak.
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2

BOUW VAN EXPLOITATIEMACHINES
Zelfrijdende exploitatiemachines bestaan uit volgende onderdelen, die verder in de tekst meer
gedetailleerd besproken worden:

2.1



krachtbron (verbrandingsmotor)



frame of dragend gedeelte



besturingsmechanisme




voortbewegingsmechanisme (aandrijving)
remmen



werktuigen, demontabel of vast aangebouwd.

Krachtbron
Zelfrijdende exploitatiemachines zijn uitgerust met een verbrandingsmotor als krachtbron. In de
praktijk worden 2 verschillende types van verbrandingsmotoren toegepast: viertakt en tweetakt.
Het werkingsprincipe kan als criterium gebruikt worden om motoren in te delen in types,
evenals de vereiste brandstof: dieselolie of benzine.
Een viertaktmotor levert 1 arbeidsslag per 2 omwentelingen van de krukas. Het brandstofluchtmengsel komt in de verbrandingskamer via kleppen, waardoor het smeermiddel in het
carter niet mee verbrandt.
Een tweetaktmotor levert een arbeidsslag per omwenteling en heeft daardoor een hoger
vermogen voor dezelfde cilinderinhoud als een viertaktmotor (specifiek vermogen: kW/cc). Het
mengsel komt in de verbrandingskamer via spoelpoorten en het carter (geen kleppen),
waardoor mengsmering moet toegepast worden: de olie wordt mee verbrand. Door het
ontbreken van kleppen brandt niet al het mengsel volledig op, waardoor het verbruik en de
uitstoot hoger liggen. Verbrandingsproducten van het smeermiddel en onverbrande brandstof
maken dat een tweetakt steeds een hogere uitstoot van schadelijke stoffen heeft dan een
viertakt.
Afhankelijk van hoe de verbranding van het brandstof-luchtmengsel geïnduceerd wordt, heeft
een motor andere brandstof nodig:



diesel in motoren met zelfontbranding (door hoge compressie)
benzine in motoren met ontsteking (via bougie of ontstekingskaars)



tweetaktmengsel (1 deel olie op 25 tot 50 delen benzine) in motoren met ontsteking en
mengsmering (motorzaag bv.).

Dieselmotoren functioneren bijna uitsluitend volgens het viertaktprincipe. Een enkele exploitant
werkt nog met een skidder met een tweetakt dieselmotor, een verouderde machine die een hels
lawaai maakt. Moderne dieselmotoren zijn relatief schoon en stil. De motoren zijn
geoptimaliseerd voor een schone verbranding, een laag brandstofverbruik en een lage
geluidsproductie. Dit gebeurt steeds meer m.b.v. elektronische motormanagementsystemen. De
relatieve stilte van moderne dieselaggregaten (geluidsniveau in de grootte-orde van 80-90 dB)
is een voordeel tegenover tweetaktmotoren van kettingzagen (100-115 dB).
In kleine machines worden soms viertakt benzinemotoren gebruikt (bv. hakselaar, lastpakker).
Kettingzagen worden (voorlopig?) nog uitsluitend aangedreven met tweetakt benzinemotoren.
Door de eenvoudige bouwwijze van een tweetaktmotor is deze steeds lichter dan een
viertaktmotor, wat een voordeel is voor handgereedschappen.
Vermogens van motoren worden uitgerukt in kW (kilowatt) of PK (paardenkracht) (1 PK = 0,74
kW) en variëren van ongeveer 2 kW (kleine benzinemotor) tot ongeveer 140 kW (zware
tractoren, harvesters). Voor aangepaste landbouwtractoren zijn motorvermogens van 60-90 kW
courant.
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2.2

Frame
De meeste gespecialiseerde exploitatiemachines zijn opgebouwd rond een stalen frame, waarin
de motor een plaats heeft en waaraan cabine, aandrijving en allerlei werktuigen bevestigd zijn.
Landbouwtractoren hebben vaak een blokbouwwijze: motorblok, overbrenging en achteras
fungeren dan als dragend gedeelte. Hierdoor is een apart frame overbodig, wat acceptabel is
voor de typische terreinomstandigheden in de landbouw. Een nadeel van deze bouwwijze is het
risico op breuk bij zware belasting, gebrek aan flexibiliteit en een verhoogd trillingsniveau.
Bloktractoren zijn dus niet geschikt voor moeilijk terrein.

Figuur 42: Schematisch overzicht van een universele tractor met een apart frame (links) en een
landbouwtractor met blokbouwwijze (rechts), waarbij het motorblok en de overbrenging de functie
van een frame overnemen (figuur Der Forstwirt 1996).

2.3

Besturing
Voor de besturing van zelfrijdende machines bestaan 3 verschillende systemen:


fuseebesturing



knikbesturing



rupsbesturing.

Fuseebesturing is het klassieke besturingssysteem dat gebruikt wordt voor personenwagens,
vrachtwagens en landbouwtractoren (klassieke en universele tractoren zoals een MB-Trac).
Hierbij kunnen de voorwielen over een bepaalde hoek roteren langs een bijna verticale as. Een
mechanische stang of een hydraulische cilinder stuurt de wielen aan. Met fuseebesturing
kunnen geen kleine draaicirkels bekomen worden, waardoor machines met dit type besturing
niet erg wendbaar zijn. Landbouwtractoren met aparte remmen op beide achterwielen vormen
een kleine uitzondering, waarbij zeer kort kan gedraaid worden door de rem van één wiel in te
trappen en zo rond dat wiel te pivoteren. Dit heeft vanzelfsprekend bodemverstoring tot gevolg.
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Figuur 43: Bij fuseebesturing draaien de wielen tegenover het voertuig. De hoek die het wiel kan
maken tegenover het voertuig, zonder het te raken, bepaalt samen met de wielbasis de draaicirkel.

Knikbesturing is het beste besturingssysteem voor exploitatievoertuigen. De machine wordt
hierbij bestuurd door in het midden te scharnieren, waardoor zeer kleine draaicirkels mogelijk
zijn. Hindernissen kunnen gemakkelijker ontweken worden omdat het volledige voertuig
scharniert, en de bouw van knikbesturing is vaak robuuster dan fuseebesturing. De kracht voor
de besturing wordt bij knikbesturing overgebracht door hydraulische cilinders. Meestal wordt er
ook een rotatie-as in de lengterichting voorzien, zodat een hoog niveau van wendbaarheid
bereikt wordt.
Sommige machines hebben knikbesturing én fuseebesturing, waardoor de wendbaarheid en de
mogelijke manieren van verplaatsen van de machine sterk toenemen.

Figuur 44: Links een tractor met knikbesturing (Gontrode 2005). Rechts een detail van een machine
met knikbesturing. Centraal onderaan is een deel van de hydraulische stuurcilinder zichtbaar. Vlak
erboven zit één van de scharnierpunten en de cardanas voor de aandrijving van de achterwielen
(Libramont 2003).

Besturing van een rupsmachine gebeurt door de omloopsnelheden van beide rupsen of
kettingen te variëren. Hierdoor zijn rupsmachines zeer wendbaar (ze kunnen om hun eigen as
draaien), maar worden hoge schuifkrachten uitgeoefend op de bodem. Het gevolg hiervan is
aanzienlijke bodemverstoring, waardoor rupsmachines (bulldozers bv.) niet geliefd zijn in de
bosbouw. Rupskranen kunnen draaien zonder de bodem af te schuiven, door met de kraanarm
de machine langs één kant op te tillen. Dan steunt de machine nog op de kraanarm en de 2
achterste punten van de rups, waarna gedraaid kan worden. De druk onder de twee punten
van de rupsen is dan wel enorm hoog.
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2.4

Aandrijving of krachtoverbrenging
De kracht van de motor wordt via de aandrijving naar de wielen of de rupsen overgebracht en
omgezet in beweging. Het in- en uitschakelen van de krachtoverbrenging tussen de motor en
de wielen gebeurt door de koppeling. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
mechanische en hydraulische koppelingen. Mechanische systemen worden onderverdeeld in
droge en natte koppelingen, en tweeschijven of lamellenkoppelingen. Deze mechanische
koppelingen zijn eenvoudig gebouwd, maar hebben als nadeel dat de kracht soms vrij bruusk
wordt overgebracht.
Hydraulische koppelingen zijn een modernere ontwikkeling, waarbij de krachtoverbrenging
plaatsvindt tussen een pomprad en een turbinerad. De vloeistof tussen deze turbine-achtige
schijven zorgt voor de krachtoverbrenging en dempt lastwisselreacties. Dit is een groot voordeel
van hydraulische koppelingen, namelijk dat machines die ermee uitgerust zijn gemakkelijk
kunnen vertrekken zonder overmatig slippende wielen.
Moderne machines zijn vaak voorzien van een versnellingsbak met continu variabele
overbrengingsverhoudingen (hydraulisch), die eveneens gelijkmatiger werkt dan een
mechanische versnellingsbak (tandwielenparen).
De eindaandrijving van exploitatiemachines gebeurt hoofdzakelijk op 2 manieren:



mechanisch, d.m.v. tandwielen en cardanassen
hydrostatisch, d.m.v. oliedruk en hydraulische motoren.

Gecombineerde mechanisch-hydraulische overbrengingen bestaan ook. Hydrostatische
aandrijving biedt aanzienlijke voordelen voor bosgebruik, naast de nadelen van een complexere
en duurdere techniek. Door het geleidelijker doorgeven van schuifkrachten aan de bodem,
kunnen hydraulisch aangedreven machines vertrekken met minder wielslip dan mechanisch
aangedreven tuigen.
Een speciaal soort externe aandrijving kan teruggevonden worden op landbouwtractoren. Het
gaat dan om de aftakas, waarmee kracht van de motor kan overgebracht worden op
werktuigen die op de hefinrichting gemonteerd worden (Figuur 45). Door dit systeem zijn
landbouwtractoren erg veelzijdig, omdat een breed scala van werktuigen op eenvoudige wijze
kan gemonteerd en gedemonteerd worden.

Figuur 45: Hefinrichting van een landbouwtractor, met centraal een tussenas (met gele
beschermhoes) op de aftakas. Hiermee kunnen allerlei werktuigen aangedreven worden, bijvoorbeeld
een boslier of de oliepomp van een uitrijwagen met hydraulische kraan.
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2.5

Remmen
Een voertuig wordt altijd voorzien van 2 onafhankelijke remsystemen, bijvoorbeeld voor- en
achterrem of voetrem en handrem. Dit wordt gedaan omwille van de veiligheid; als één
remsysteem uitvalt, kan men nog remmen met het andere systeem. Voertuigen die hoge
snelheden kunnen bereiken, moeten vanzelfsprekend voorzien zijn van krachtige remmen (bv.
moderne landbouwtractoren die gemakkelijk 70 km/u halen op de openbare weg).
De werking van een rem berust op het principe van wrijving: bewegingsenergie wordt hierbij
omgezet in warmte. In voertuigen worden voornamelijk schijfremmen en trommelremmen
gebruikt. Een bandrem is het remmechanisme van een kettingzaag en wordt soms ook in een
lier toegepast.

2.6

Contactoppervlak met de bodem
Het contactvlak van een machine met de bodem zijn wielen of rupsen. Alle andere factoren
gelijk houdend, geldt: hoe groter het contactoppervlak, hoe kleiner de bodemdruk en hoe
kleiner de impact van de machine op de bosbodem. Een groot contactoppervlak kan bereikt
worden door:


een groot aantal wielen



grote wielen



brede wielen



type assen



juiste banden en lage bandenspanning



kettingen rond bandenparen



rupsen (breedte, lengte, materiaal, star of flexibel frame).

Het vergroten van het contactoppervlak van een machine kan niet oneindig doorgaan; men is
beperkt in de totale afmetingen van een machine (voor wegtransport en manoeuvreren tussen
bomen bv.) en er is een zekere bodemdruk nodig om trekkracht te kunnen ontwikkelen.

2.6.1

Aantal wielen
Klassieke landbouwtractoren hebben 4 wielen, waarbij het voorste wielenpaar meestal kleiner is
dan het achterste. Dit wordt schematisch weergegeven in Figuur 46, evenals de
gewichtsverdeling bij dergelijke machineconfiguratie. Speciale bosbouwtractoren hebben 4 even
grote wielen, waardoor de gewichtsverdeling gunstiger is. Sommige machines staan op 6 of 8
wielen, die meestal ook allemaal kunnen aangedreven worden.
Een groter aantal wielen is beter voor de gewichtsverdeling van een machine, maar door de
randvoorwaarde van totale afmetingen is het aantal wielen van een machine in de praktijk
beperkt tot 8.
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Figuur 46: Schematische voorstelling van de bouw van verschillende soorten tractoren en hun
gewichtsverdeling. Links de statische gewichtsverdeling; rechts de verdeling met lading (figuur Der
Forstwirt 1996).

2.6.2

Grootte en breedte van de wielen
Een groot wiel heeft een groter draagvlak dan een klein wiel, en is hierdoor gunstiger. Zoals
eerder gesteld is deze redenering eindig; de wielgrootte wordt beperkt door de maximale
afmetingen van machines en hun wendbaarheid. Zo is de grootte van de wielen van een
machine met fuseebesturing beperkt omdat de wielen t.o.v. het machinelichaam roteren. Heel
grote wielen zouden daardoor een te kleine draaicirkel toelaten.
Bredere wielen zijn bijna steeds gunstiger dan smalle, maar ook hier geldt de beperking van
totale afmetingen. Volgens Abeels (1989) zijn kleine tot middelgrote wielen beter voor het
overbrengen van tractie op de bodem en het vermijden van bodemschade. Voldoende
contactoppervlakte wordt dan bekomen door brede wielen. De totale breedte van een machine
is meestal de beperkende factor om nóg bredere wielen te gebruiken.
Brede wielen zijn eveneens gunstig voor het verminderen van bodemverdichting. De verklaring
hiervoor is dat verdichting van een bodem o.a. afhankelijk is van de duur van de consoliderende
krachten. Een machine met grote wielen heeft een groot contactoppervlak in de lengteas, en
zal bij verplaatsingen de bodem langer belasten dan eenzelfde machine met kleinere, breder
wielen (contactoppervlak in de breedte).

2.6.3

Assen
De meeste exploitatiemachines hebben starre assen. Landbouwtractoren hebben vaak een
starre as achteraan en een pendelas vooraan. Deze laatste is een starre as die enigszins kan
bewegen rond een rotatie-as in de lengterichting van de machine, waardoor de wielen beter in
contact blijven met de bodem in ruw terrein. Voor machines met knikbesturing wordt een
scharnierpunt in de lengterichting van de machine voorzien, zodat deze zich kan ‘verwringen’ in
geaccidenteerd terrein.
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Figuur 47: Een skidder met knikbesturing die is voorzien van een rotatie-as in de lengterichting.
Hierdoor kunnen de voor- en achterwagen van de machine zich ten opzichte van elkaar verdraaien bij
het oversteken van een hindernis (foto www.pflanzelt-maschinenbau.de).

Een bogie-as of tandemas bestaat uit een starre as met op het uiteinde een pendelend
gelagerde wieldrager met 2 wielen (Figuur 48 en Figuur 50). Hierdoor ontstaat per bogie-as een
draagvlak met 4 wielen, die steeds contact houden met de bodem. Bogie-assen hebben in ruw
terrein het voordeel dat hindernissen kunnen overwonnen worden met een kleinere
verplaatsing van het zwaartepunt tegenover conventionele assen (Figuur 49). Hierdoor kunnen
machines met bogie-assen over ruwer terrein rijden dan machines met conventionele starre
assen.
Doordat de 4 wielen van de bogie-as steeds in contact zijn met de bodem, wordt het gewicht
van de machine gunstig afgesteund. Dit continue bodemcontact is ook een voordeel voor het
ontwikkelen van tractie.

Figuur 48: Motor en aandrijving van een forwarder. Op deze foto zijn de bogie-assen duidelijk te
zien; ze zijn pendelend gelagerd op een starre as, en aan elk uiteinde kan een wiel bevestigd worden
(foto Der Forstwirt 1996).

Figuur 49: Schematische voorstelling van de verplaatsing van een machine met conventionele assen
en bogie-assen bij het nemen van een obstakel (figuur Der Forstwirt 1996).

Het nadeel van deze technische oplossing ligt dan weer bij draaimanoeuvres. Doordat het
onmogelijk is dat 2 wielen die vast achter elkaar gemonteerd zijn in een bocht dezelfde
bochtenstraal beschrijven, ontstaat er steeds een zijwaartse krachtcomponent bij het draaien.
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Hierdoor worden oppervlakkige bodemlagen afgeschoven bij het draaien in het bos. Ook zullen
machines met bogie-assen boswegen zwaarder beschadigen dan machines met conventionele
assen.
Een mogelijke oplossing zou zijn om minstens één van de wielen op de bogie-as van een
fuseebesturing te voorzien. Dit wordt ook gedaan voor zware kipkarren in de landbouw, maar
deze oplossing is duur en mogelijk onvoldoende robuust om te werken in geaccidenteerd terrein
en tussen takhout. De fabrikant Rottne heeft wel een forwarder waarvan de volledige achterste
bogie meedraait (zie foto in Bosrevue 6). Enkele uitrijwagens hebben ook zo’n voorziening.

Figuur 50: Detail van een bogie-as met lagedrukbanden. Op de foto is te zien dat beide wielen op
een verschillende hoogte kunnen staan zonder dat ze het contact met de bodem verliezen (Libramont
2003).

2.6.4

Banden
Rubber banden zijn het meest gebruikte middel om de krachten nodig voor voortbeweging,
remmen en besturing van zelfrijdende machines aan de bodem door te geven. Een band ligt op
een velg en wordt op zijn plaats gehouden door de luchtdruk in de band (binnenband of
tubeless band). Als banden op zeer lage druk gebruikt worden, kan soms een velgkelm nodig
zijn om de band op zijn plaats te houden. Samen vormen deze onderdelen een wiel.

a)

Bouw van banden
Een band is opgebouwd uit het karkas (nylon, staaldraad) en rubber (voor de luchtdichtheid, de
vervormbaarheid en het profiel). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen diagonaalbanden of
radiaalbanden, afhankelijk van de richting van de draden van het karkas. In de bosbouw
worden meestal diagonaalbanden gebruikt omwille van de hogere zijdelingse stijfheid.
Een maat voor de stijfheid van het karkas is het PR-getal (ply rating), dat aangeeft uit hoeveel
lagen het karkas bestaat. Voor gebruik bij bosexploitatie zijn 12 lagen een minimumvereiste
voor voldoende sterkte van de bandenflanken. Veel voorkomende waarden bij banden voor
bosgebruik zijn 14-16 PR. Meer lagen betekent sterkere banden, maar ook minder
vervormbaarheid; zo zijn banden voor gebruik in steengroeven (bv. 40 PR) te stug voor gebruik
op exploitatiemachines.

b) Bandentypes
Een belangrijk onderscheid voor banden is dat tussen standaardbanden en lagedrukbanden.
Standaardbanden zijn de ‘normale’ banden voor landbouwtractoren, relatief smal en met het
typische diagonale profiel met hoge kammen. Ze worden in de landbouw vaak op zeer lage
druk gebruikt (0,5-1 bar), maar dit is niet mogelijk in het bos. Door de lage druk bulken de
kwetsbare flanken van de banden zijwaarts uit, waardoor ze kunnen open scheuren als er langs
een scherpe stobbe wordt gereden.
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Voor inzet in de bosexploitatie zijn banden best 500-700 mm breed. Zo komt men bij de
lagedrukbanden terecht, die meestal breder zijn dan standaard banden. Lagedrukbanden
hebben doorgaans een verhouding tussen bandhoogte en bandbreedte van kleiner dan 80%,
om de verhouding tussen totale afmetingen van de band en bandbreedte binnen te perken te
houden. Typische waarden zijn 50-60% voor forwarderbanden.
Lagedrukbanden kunnen met aanzienlijk lagere bandenspanning (en dus hogere
vervormbaarheid en groter contactvlak) gebruikt worden dan standaardbanden. De meeste
typische bosbouwbanden zijn lagedrukbanden. Het nadeel van lagedrukbanden is dat ze
duurder zijn dan standaardbanden. Toch zijn lagedrukbanden ten sterkste aan te bevelen voor
zelfrijdende exploitatiemachines.

Figuur 51: Vergelijkend overzicht tussen standaardbanden (links) en lagedrukbanden (rechts). Van
boven naar onder: uitzicht, verklaring van de typeaanduiding, prijs, aanbevolen bandenspanning en
voortplanting van de contactdruk in de bodem onder een band (figuur Der Forstwirt 1996).

Het bandenprofiel is een factor die mee bepaalt welke trekkracht een band kan overbrengen op
een onverharde bodem. Doordat de nokken of kammen in de bodem dringen, neemt de grip
toe. Het profiel bepaalt hierdoor ook de mate van oppervlakkige bodemverstoring. Als banden
met een grof profiel doorslippen, graven ze diepere rijsporen dan banden met lagere ‘kammen’.
Banden voor landbouwgebruik hebben typisch smallere en hogere kammen dan
bosbouwbanden. Specifieke bosbouwbanden hebben een weinig agressief profiel met lage,
brede nokken (Figuur 52). Dit laat toe om voldoende trekkracht te ontwikkelen, maar
spoorvorming beperkt te houden.
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Figuur 52: Banden met verschillende vorm en profilering naargelang de toepassing waarvoor ze
ontworpen zijn. Van links naar rechts: een relatief smalle band voor montage op de achteras van een
gewone landbouwtractor, een brede band voor montage op een skidder (slepen) en 2 banden voor
niet-slepende toepassingen (harvester of forwarder bv.) (figuur www.firestoneag.com).

De draagkracht van een band (= de helft van de maximale aslast) heeft twee componenten: de
stijfheid van het karkas en voornamelijk de vulling van de band. Eens het bandentype voor
toepassing op een bepaalde machine gekozen is, kan men de vulling laten variëren. Banden
worden meestal gevuld met lucht onder druk (= bandenspanning), maar soms worden banden
ook afgevuld met water. De vulling van een rubber band heeft een enorme invloed op het
dynamische gedrag van een band.

c)

Watervulling van banden
Watervulling van banden kan nuttig zijn om de tractie te verhogen, om de standvastheid van
machines met grote kraanreikwijdte te verhogen (harvesters bv.), of in de voorste banden van
landbouwtractoren om het zwaartepunt gunstiger te verplaatsen. De banden worden normaal
slechts gedeeltelijk met water opgevuld, tot een maximum van 80% van het interne volume
van een band. Het overige volume wordt opgepompt met lucht, zodat de banden nog enigszins
kunnen vervormen.
Technische nadelen zijn dat de banden harder worden (andere reactie bij het nemen van een
hindernis) en een verhoogd risico op schade (wanneer bv. langs een scherpe stobbe wordt
gereden). De invloed van watervulling en drukveranderingen door het nemen van hindernissen
bij verscheidene bandenspanningen wordt voorgesteld in Figuur 53. Een drukverandering wordt
bijvoorbeeld veroorzaakt door het nemen van een hindernis. Hieruit blijkt dat beneden de 60%
watervulling het effect van het water grotendeels beperkt blijft tot dat van ballast. Hogere
vullingsgraden geven grote drukschommelingen, met mogelijk beschadiging van de banden tot
gevolg (Gerdsen 1997).

Figuur 53: Het effect van watervulling van bosbouwbanden op de inwendige drukverhoging bij een
volumeverandering van 5 % bij verschillende bandenspanningen. Als er meer water in de banden zit,
zijn ze minder vervormbaar bij het overrijden van een obstakel en zal er een hogere drukpiek
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optreden in de band. Door deze drukpieken verhoogt de kans op zware schade aan de band (Gerdsen
1997).

Als een band volledig met water is gevuld, gedraagt hij zich als een star wiel. Hierdoor verkleint
het contactoppervlak aanzienlijk en neemt de invloed op de bodem ontzettend toe. Door het
extra gewicht van het water (enkele honderden kilogram) neemt de bodemdruk onder een
watergevulde band nog toe. Banden die volledig met water zijn afgevuld, zijn dus uit den boze
bij bosexploitatie. Helaas is het vullen van banden met water wel een redelijk courante praktijk.

d) Bandenspanning
De bandenspanning is de druk van de lucht die in een rubber band gepompt is. De factor
bandenspanning kan men heel eenvoudig en met lage kostprijs laten variëren, in tegenstelling
tot de machineconfiguratie en het bandentype. De bandenspanning geeft enigszins een
schatting van de statische bodemdruk die een machine uitoefent: als vuistregel kan gesteld
worden dat de statische bodemdruk gelijk is aan de bandenspanning, vermeerderd met
ongeveer 0,5 bar vanwege de karkasstijfheid. Door dynamische effecten neemt de bodemdruk
in realiteit nog toe.
Een andere maat voor de bodemdruk of contactdruk is de nominale bodemdruk (Nominal
Ground Pressure, NGP). De NGP wordt uitgedrukt door een eenvoudige formule en is een
veelgebruikt maatgetal omdat de empirische bepaling van de reële contactdruk zeer moeilijk is
(Ziesack & Matthies 2001). De formule voor de NGP is:
NGP (kPa) = gewicht op het wiel (kN) / [straal van het wiel (m) × breedte van de band
(m)]
Voor een gedetailleerde bespreking van deze formule, inclusief de vele beperkingen, wordt
verwezen naar de literatuurstudie.
Een normale bandenspanning is 2-2,5 bar; een lage bandenspanning is 1-1,5 bar (1 bar =
100000 Pa = 100 kPa). In de landbouw wordt vaak gewerkt met drukken die aanzienlijk lager
liggen dan 1 bar. Dit is mogelijk met standaard landbouwbanden bij afwezigheid van obstakels.
Voor bosbouwtoepassingen zijn zeer lage bandenspanningen mogelijk met steviger banden (vb.
0,9 bar op een zware skidder met lagedrukbanden). Lagedrukbanden (zoals de meeste
specifieke bosbouwbanden) zijn ontworpen om met lage bandenspanningen te gebruiken.
Een specifiek probleem stelt zich bij landbouwtractoren die zowel in het bos als op de verharde
openbare weg gebruikt worden. Voor bosgebruik wordt de bandenspanning best laag gekozen,
terwijl op de openbare weg best een druk van minstens 2 bar gebruikt wordt op de
baanvastheid aan hoge snelheid te verzekeren en om hoge slijtage van de banden tegen te
gaan. Dit probleem stelt zich niet bij gespecialiseerde exploitatiemachines zoals skidders en
forwarders zonder kenteken. Deze worden langs de openbare weg toch met een dieplader
verplaatst, en kunnen dus steeds met een lage bandendruk werken.
Banden op hoge druk kunnen een grotere last dragen, maar een lagere bandenspanning laat
meer vervorming van de band toe en vermindert de impact op de bosbodem. De effecten van
het verlagen van de bandenspanning in het bos zijn (Jacke 1999):


meer vervorming




groter contactoppervlak met de bodem en daardoor lagere contactdruk
verend effect bij het nemen van obstakels




hogere tractie door het grotere contactoppervlak
minder rolweerstand (elastische vervorming van de band i.p.v. plastische vervorming
van de bodem)
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geringer brandstofverbruik door de kleinere rolweerstand9.

Algemeen kan gesteld worden dat lage bandenspanningen steeds gunstig zijn. Hierbij moet
rekening gehouden worden met de voorschriften van de bandenfabrikant (minimale & maximale
toelaatbare bandenspanning). Hoge bandenspanningen voor het verhogen van de
belastbaarheid van een band zijn niet gepast in het bos, maar horen thuis in het wegtransport
en de wielersport.

2.6.5

Rupsen
Rupsbanden of rupsen zijn stalen kettingen met platen die rond een frame lopen en
aangedreven worden met een tandwiel. Op basis van dit frame bestaat een belangrijk
onderscheid tussen 2 rupstypes:



vast frame (zoals een bulldozer of een rupskraan)
flexibel frame, vaak met oplopende rupsen (zoals een legertank of een rupsdumper)

Het meest conventionele type van rupsbanden is dat met een vast frame. De kettingen worden
hierbij ondersteund door geleidewielen die op een vast frame staan. Hierdoor is de ganse
rupsstructuur een onvervormbaar recht vlak, dat zich niet aanpast aan oneffenheden in het
terrein.
Flexibele rupsen passen zich door de beweeglijk gemonteerde geleidewielen van de kettingen
beter aan aan het terrein. Meestal zijn de rupsen ook oplopend gebouwd, zodat met een
dergelijk rupstype aanzienlijke hindernissen kunnen overwonnen worden. Dergelijke machines
zijn echter meestal ontworpen met als hoofddoel de mobiliteit in het terrein, en niet zozeer
motieven zoals lage impact op de bodem. Bovendien zijn flexibele rupsen door de complexiteit
duurder dan rupsbanden met een star frame.
Voor bosbouwgebruik beperken we ons hier tot machines met rupsen rond een star frame. De
rupsen zorgen voor een zeer groot draagvlak, waardoor met deze machines op bodems met
lage draagkracht kan gewerkt worden. Nadeel is wel dat bij het draaien de bodem gemakkelijk
verstoord wordt. Een ander nadeel is dat wanneer met rupsen op verharde wegen gedraaid
wordt, hieraan meer schade wordt toegebracht dan met een machine op rubber banden.

Figuur 54: Onderstel van een rupskraan. De rupsen zijn gemonteerd op een vast frame. Elke
rupsplaat heeft 3 kammen die slechts een 2-tal cm hoog zijn (Gontrode 2003).

Het draagvlak van een rupsmachine kan nog vergroot worden door het gebruik van extra brede
platen (standaard ongeveer 60 cm breed, breedtes van ongeveer 80 cm mogelijk). Recent
werden kunststof rupsplaten ontwikkeld voor gebergteharvesters. Deze zijn in tegenstelling tot
stalen platen flexibel en brengen minder schade toe aan boomwortels (Figuur 55). Voor lichte
machines (bv. mini-rupskraan) worden rubber rupsen gebruikt.

9

dit opmerkelijke fenomeen geldt vanzelfsprekend niet op onvervormbare verharde wegen,
waar extra vervorming van banden met lage druk meer energie vraagt.
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Figuur 55: Detail van de rupsplaten van een speciale rupsharvester. De platen zijn uit plastic gemaakt
en zijn vervormbaar (foto Forst & Technik 5/2004).

Een andere ontwikkeling voor toepassing op steile hellingen is de combinatie van een harvester
met knikbesturing en bogie-assen met 4 rupsen rond een vast frame. De grip van de machine
op de bodem kan verhoogd worden door het aanbrengen van hoge kammen op de rupsplaten,
maar hierdoor worden oppervlakkige wortels zwaar beschadigd (Korten & Matthies 2003).

Figuur 56: Gebergteharvester met speciale rupsbanden. Sturen van de machine gaat d.m.v.
knikbesturing. De stalen platen met hoge kammen vermijden het wegglijden op steile hellingen, maar
beschadigen de oppervlakkige wortels (Duitsland 2004).

2.6.6

Kettingen
Rubber banden kunnen gebruikt worden in combinatie met stalen kettingen om het draagvlak
te vergroten of om meer trekkracht te kunnen ontwikkelen (bv. op bevroren ondergrond).
In het geval een machine is uitgerust met bogie-assen, kunnen beide bandenparen voorzien
worden van bogiekettingen (Figuur 57). Dit zijn een soort van rupsbanden die ondersteund
worden door 2 vervormbare rubber banden. De bogiekettingen zijn glad of zijn uitgerust met
stalen kammen of stekels om wegglijden te vermijden. De voornaamste functie van
bogiebanden is het vergroten van het contactoppervlak met de bodem, bijvoorbeeld om te
kunnen werken op weinig draagkrachtige bodems (veen bv.). Een nadeel analoog aan dat van
echte rupsbanden, is grotere schade aan (verharde) boswegen bij draaimanoeuvres.
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Figuur 57: Links bogiekettingen rond het voorste bandenpaar van een zware harvester. De kettingen
zijn voorzien van stekels om wegglijden te vermijden (steile helling en gladde beukentakken,
demonstratie in Duitsland, juni 2004). Rechts gladde bogiekettingen rond het achterste wielenpaar
van een zware forwarder, om het draagvlak te vergroten. Doordat de kettingen worden afgesteund
door rubber banden, kunnen ze zich vervormen op hindernissen (Zweden, mei 2003).

Kettingen rond enkelvoudige banden worden meestal gebruikt om de tractie te verhogen in
bijzondere omstandigheden: sneeuw, ijs, bevroren bodem, steile hellingen en gladde takken
(Douglasspar bv.). De kettingen zien eruit als sneeuwkettingen, en zijn meestal uitgerust met
stekels. Dergelijke kettingen hebben geen invloed op het contactoppervlak van een machine,
maar zijn een zuiver tractiehulpmiddel.

Figuur 58: Links verschillende soorten kettingen rond bosbouwbanden (Elmia Wood, 2005). Rechts
wordt het gebruik van kettingen geïllustreerd: zomervelling van fijnspar met een zware harvester
(Niedersachsen, augustus 2004). De voornaamste functie van deze kettingen is het verhogen van
tractie.

2.6.7

Staptechnologie
Geregeld worden foto’s van een prototype van een stappende harvester opgerakeld (Figuur 59).
Vermeende voordelen van een dergelijke machine zijn de hoge beweeglijkheid in oneffen
terrein en de kleine omvang van bodembeschadiging.
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Figuur 59: Harvester met staptechnologie (foto website Plustech).

De nadelen worden er meestal niet bij vernoemd, maar spreken voor zich:



dure en complexe technologie
enorme contactdruk onder de kleine steunpunten



in geval van een panne is de machine geïmmobiliseerd, weg takelen zoals met een
bandenmachine gaat niet



de staptechnologie is enkel toepasbaar voor een relatief lichte harvester (vellen en
opwerken); het ruimen van zware ladingen kan enkel met een steviger machine op
wielen of rupsen...

Staptechnologie is dus een mooie poging van de fabrikant om een alternatieve voortbeweging
te ontwikkelen, maar de praktische bruikbaarheid voor bosexploitatie in Vlaanderen is
onbestaande.
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3

WERKTUIGEN VOOR BOSEXPLOITATIE

3.1

Uitsleepbord
Het eenvoudigste werktuig om boomstammen uit te slepen is een uitsleepbord, dat eigenlijk
niets meer is dan een stalen blad met gleuven bovenaan dat aan de hefinrichting van een
landbouwtractor gemonteerd is. Aan een boomstam wordt een ketting vastgemaakt met een
strop. Het andere uiteinde van de ketting wordt in een gleuf van het neergelaten uitsleepbord
gehaakt. Vervolgens wordt het uitsleepbord omhoog gezet, waarna het uiteinde van de stam
wordt opgetild en deze met de tractor kan uitgesleept worden.

Figuur 60: Een uitsleepbord als onderdeel van een boslier. De uitsleepkettingen worden vastgehaakt
in de groeven van het bord, om zo verschillende stammen tegelijk uit te slepen.

Een uitsleepbord is goedkoop en op eenvoudige wijze zelf te lassen. Het nadeel ervan is dat
voor elke stam tot vlakbij de stamvoet moet gereden worden, anders kan de boomstam niet
aangehaakt worden. Meestal is een uitsleepbord geïntegreerd in een aanbouwlier voor op de
hefinrichting van landbouwtractoren. Met de kabel kunnen dan verder verwijderde stammen
bijgetrokken worden (zie verder).

3.2

Lier
Een lier is een werktuig dat via een trommel trekkracht kan uitoefenen op een stalen kabel.
Lieren worden meestal gemonteerd op een tractor, maar er bestaan ook andere mogelijkheden
(stationair, aanhangwagen, rupskraan, ...).
Een eerste onderscheid tussen lieren is op basis van de montage: aanbouwlieren die op de
hefinrichting van een landbouwtractor gemonteerd worden, of vaste lieren die op een
dragervoertuig gemonteerd worden. Er bestaan lieren met een enkele en met een dubbele
kabeltrommel (één of twee kabels).
In het geval van een tractor kan een lier achteraan, centraal of vooraan aangebouwd worden.
Een veel gebruikte combinatie is de montage van een dubbele lier vooraan de tractor of
centraal tussen de assen, en een kraan achteraan. Montage van een lier vooraan een
(landbouw)tractor is gunstig voor het zwaartepunt. Bij voertuigen met knikbesturing kan de lier
enkel op de achterwagen gemonteerd worden.
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Voor het verankeren van het draagvoertuig tijdens het lieren wordt een schild gebruikt, tenzij
de tractor voldoende eigengewicht heeft. De verhouding van de trekkracht van de lier tot het
gewicht van het voertuig, mag uit veiligheidsoverwegingen niet te hoog zijn.

Figuur 61: Links een vast gemonteerde lier vooraan een landbouwtractor (foto BFW 2003); in het
midden een centraal gemonteerde lier op een zware skidder. Rechts een aanbouwlier met twee
trommels gemonteerd op de hefinrichting van een kleine landbouwtractor. Het schild stabiliseert de
machine tijdens het lieren en kan op & neer bewogen worden met de hefinrichting van de tractor.
Links en rechts op het schild zitten inkepingen om een ketting in te hangen, zodat het schild kan
dienen als uitsleepbord. Het uitlooppunt van de kabels ligt extra hoog omdat deze lier wordt gebruikt
voor het aansturen van een kleine kabelbaan.

De aandrijving van een lier kan op verschillende manieren gebeuren:


mechanisch via de aftakas van de landbouwtrekker en vervolgens een ketting of een
hydraulische motor voor de toerentalreductie (de aftakas van een tractor draait 540
rpm; de gemiddelde snelheid van een kabel is gemiddeld 0,6 m/s)



volledig hydraulisch (gebruikelijk bij speciale bosbouwtractoren)

Een lier omvat een koppeling en een rem. Beide systemen kunnen op verscheidene manieren
gebouwd zijn: schijvenkoppeling of lamellenkoppeling, bandrem of schijfrem.
Een lier wordt hoofdzakelijk in 3 bedrijfstoestanden gebruikt:



manueel uittrekken van de kabel (om naar de stam toe te gaan)
bijtrekken van de last (= lieren, kabelen, takelen)



vasthouden van de last (tijdens rijden).

Dit vereist een sturingssysteem voor de lier. Voor het uittrekken van de kabel moet de trommel
van de lier ontkoppeld en ongeremd zijn om hoge fysische belasting van de bosarbeider te
vermijden. Soms wordt een aparte sleeprem gebruikt om slordig afspoelen van de kabel te
voorkomen. Als een zware kabel over lange afstanden moet uitgetrokken worden, kan een
uitspoelhulp voorzien worden. Bijtrekken van de last kan als de rem los staat en de koppeling
de kracht van de motor op de kabeltrommel overbrengt. Al rijdend uitslepen van stammen kan
als de kabeltrommel ontkoppeld is en de rem ingeschakeld. Sturing van al deze functies kan
mechanisch (hendels), elektro-hydraulisch of elektro-pneumatisch.
Mechanische lieren worden bediend met hendels. Soms wordt een touw gebruikt om de lier te
laten trekken, zodanig dat de bediener een eindje van de machine vandaan kan gaan staan. Dit
is veiliger voor in het geval de kabel breekt, en deze zoals een opgespannen elastiek tegen de
machine aan slaat.
Lieren met sturingssystemen die een elektronische component hebben, kunnen uitgerust
worden met radiobesturing. Hierdoor kan een arbeider met de kabel naar de stam lopen en
m.b.v. een afstandsbediening de lier aansturen vanuit het bestand. Door het verminderen van
de verplaatsingen te voet stijgt de productiviteit met 10-35 %, waardoor de investering in een
radio-besturing snel rendeert. Tijdens het takelen kan men de stam begeleiden, zodat snel op
hindernissen kan gereageerd worden en schade beperkt blijft. Afstandsbedieningen zijn
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bijkomend uitgerust met een noodoproepsysteem, wat de veiligheid ten goede komt als alleen
gewerkt wordt.
De kostprijs van een radiogestuurd bedieningssysteem voor een lier (draagbare zender +
ontvanger voor montage in de tractor) bedraagt ongeveer € 1500 à 2500 (catalogus Interforst
2003/04). De functies die met een dergelijk toestel kunnen aangestuurd worden, zijn onder
andere: lier trekken en lossen, kort lossen en motortoerental +/-; eventueel ook motor
start/stop en noodoproep. Meer gesofisticeerde afstandsbedieningen laten toe om alle
machinefuncties van op afstand te bedienen, dus ook rijden en sturen.

Figuur 62: Een afstandsbediening voor een lier. Op de tractor is een ontvanger geïnstalleerd die het
signaal doorstuurt naar de (elektro-hydraulisch bediende) lier. De afstandsbediening gaat mee in het
bos aan de riem van een arbeider, zodat deze niet steeds naar de tractor moet lopen om de lier te
bedienen (catalogus Interforst 2003/04).

Het overbrengen van de kracht tussen de lier en een boomstam gebeurt normaal met een
stalen kabel van 8-14 mm diameter. Voor de veiligheid zijn kabels overgedimensioneerd.
De eenvoudigste manier om een kabel vast te maken aan een stam, is met een lus en een haak
(choker). Het uiteinde van de kabel is een lus, die onder de boomstam wordt doorgeschoven.
Op de kabel zit een verschuifbare haak waarin de lus kan vastgehaakt worden. Als de kabel
onder spanning komt, vormt het geheel van kabel, lus en haak een strop die de stam stevig
vast houdt.

Figuur 63: Het uiteinde van de kabel van een lier, met een lus en een haak (choker).

Andere systemen kunnen ook gebruikt worden, bijvoorbeeld een uitsleepketting of losse

chokers die met hun eindstop in een verschuifbare klem kunnen gehaakt worden op de kabel
die naar de lier gaat. Een uitsleepketting wordt vaak in combinatie met een paard gebruikt.
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Kettingen kunnen ook gebruikt worden in combinatie met een aanbouwlier, om verscheidene
stammen bij te trekken tot aan de tractor en ze dan vast te haken in het uitsleepbord.

Figuur 64: Links een uitsleepketting met een vast oog, voor het uitslepen van aparte stammen (foto
www.grube.de). Er bestaan ook kettingen met een bevestiging die glijdend op de hoofdkabel kan
gemonteerd worden, zodat meer dan één stam tegelijk gesleept kan worden (rechts, foto
www.farmundforst.at).

Het is mogelijk om met de kabel van één lier meerdere stammen tegelijk uit te slepen. De
chokers of de kettingen worden dan schuivend bevestigd op de trekkabel, zodat bij het lieren
de achterste stam steeds de andere meetrekt. Deze methode is evenwel beperkt tot lichte
sortimenten, maar maakt de ruiming daarvan wel efficiënt.

Figuur 65: Een losse chokerkabel en het bevestigingshulpstuk dat schuivend op de kabel van de lier
gemonteerd wordt. Door verschillende chokerkabels te bevestigen aan de kabel van één lier, kunnen
verscheidene kleine stammen of stamstukken tegelijk uitgesleept worden (foto's www.grube.de).

Een kabel op zich kan alleen kracht uitoefenen in rechte lijn. In een bosbestand kan een kabel
in een bocht geleid worden op twee manieren:



de kabel rond een boom leiden, waardoor deze beschadigd wordt (beperkt tot
dunningsbomen)
de kabel door een katrol leiden, die met een nylon band rond een boom bevestigd
wordt zodat de schors geen schade oploopt.

Het is in de bosexploitatie de gewoonte om stalen kabels te gebruiken. Ze zijn sterk en slijtvast,
maar hebben als nadeel hun hoge gewicht. Het manueel uittrekken van een dikke stalen kabel
is zware arbeid. Recent werden synthetische kabels ontwikkeld, die naar sterkte-eigenschappen
niet moeten onderdoen voor stalen kabels. Dergelijke kabels zijn duurder, maar zijn door hun
lage gewicht veel handiger in gebruik.
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Figuur 66: Links een conventionele stalen kabel, rechts een synthetische kabel. De kabels zijn allebei
100 m lang, maar de synthetische is aanzienlijk lichter (Elmia Wood, 2005).

Een kabelkraan heeft gelijkaardige onderdelen (kabels, katrollen), en is te beschouwen als een
meer gesofisticeerde uitvoering van een lier. Kabelkranen worden verder in de tekst in meer
detail besproken.
De functie van een lier kan nagebootst worden met enkele zeer eenvoudige hulpmiddelen. Een
stalen kabel kan aan de trekhaak van een tractor bevestigd worden, en via één of meer
katrollen in het bestand geleid worden. Door het rijden met de tractor, die zelfs op de bosweg
kan blijven, kunnen dan boomstammen versleept worden. Voor occasioneel gebruik kan de
investering in een lier vermeden worden door gebruik te maken van deze eenvoudige
hulpmiddelen.

3.3

Klem
Een klem is een werktuig dat bestaat uit 2 halve maanvormige grijpers die vastzitten op een
frame en met een hydraulische cilinder kunnen geopend en gesloten worden. Meestal is een
mechanisme voorzien om de klem om zijn as te laten roteren (rotator), soms kan een klem
alleen passief bewegen rond een cardangewricht. Klemmen voor bosexploitatie kunnen in 2
groepen verdeeld worden:


klem om lasten op te tillen



klem om lasten te verslepen.

Klemmen om te tillen zijn meestal kleiner dan de andere soort en worden bevestigd aan het
uiteinde van een kraanarm. Een echte bomenklem kan bijna volledig gesloten worden, zodat
ook dunne stammen veilig kunnen vastgeklemd worden. Een breek-sorteerklem, die eigenlijk
ontworpen is om gebouwen af te breken, kan ook voor bosbouwtoepassingen gebruikt worden
maar is minder veilig omdat ze zich niet volledig rond boomstammen kan sluiten. Een breeksorteerklem (± 750 kg) is bovendien minstens dubbel zo zwaar als een bomenklem.
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Figuur 67: Een bomenklem (links) is zodanig gebouwd dat ze bijna volledig kan gesloten worden,
zodat ook dunne stammen veilig vastgegrepen kunnen worden. De horizontaal hangende bevestiging
is een cardangewricht dat er voor zorgt dat de klem steeds met de opening naar beneden hangt. Het
cilindervormige onderdeel is de rotator, een soort hydraulische motor waarmee de klem eindloos kan
roteren. De breek-sorteerklem (rechts) heeft geen cardangewricht zodat ze ook met verticale
stammen kan gebruikt worden (omduwen bv.). Het onderste deel van de klem kan eindloos roteren
tegenover de bevestiging aan de kraanarm.

Er bestaan eveneens klemmen met een geïntegreerde kettingzaag (Figuur 68). Als deze klem
zowel verticaal als horizontaal kan openen, kan ze ook gebruikt worden voor het vellen van
bomen. Dit type klem wordt bijvoorbeeld gebruikt op een two-grip harvester. Met een klem die
steeds met de opening naar beneden hangt, kunnen alleen gevelde stammen ingekort worden.
Dergelijke klemmen kunnen op de kraanarm van verschillende voertuigen gemonteerd hebben,
op voorwaarde dat ze zijn voorzien van voldoende hydraulische circuits. Inkorten van
boomstammen gebeurt op het zicht, aangezien deze types van klem niet voorzien zijn van een
meetmechanisme.

Figuur 68: Twee soorten klemmen met een geïntegreerde zaag. Links een velklem, waarmee bomen
kunnen geveld worden en liggende stammen gemanipuleerd en ingekort kunnen worden. Rechts een
klem voor het inkorten van gevelde stammen. Het blauwe onderdeel is een kettingzaaggeleider; de
zaag kan hydraulisch bediend worden (Elmia Wood, 2005).

Het draagvoertuig van de kraan met klem kan verschillend zijn: een rupskraan, een aangepaste
landbouwtractor (zie Figuur 78), een forwarder, een skidder of een vrachtwagen. Met de klem
worden liggende boomstammen vastgegrepen, waarna ze kunnen versleept of opgetild worden.
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Figuur 69: Links een klem gemonteerd op de arm van een rupskraan (Gent 2004). Rechts een
bomenklem aan de laadkraan van een forwarder. Het mechanisme vooraan de machine kan op en
neer bewegen en dient om stammen te stapelen (Hessen (D), juni 2004).

Figuur 70: Een bomenklem aan een telescopische kraan gemonteerd op een skidder (Libramont
2003).

Figuur 71: Een vrachtwagen met een kraan met klem bij het laden van boomstammen.

Een klem om bomen uit te slepen hangt steeds met de opening naar beneden. De uitzondering
op deze regel is een klembank, die verder in de tekst aan bod komt. Een dergelijke uitsleepklem
kan op 2 manieren aan een dragend voertuig gemonteerd worden:


demonteerbaar, aan de hefinrichting van een landbouwtractor



vast, meestal aan een skidder.

Een klem is verbonden met een beweegbare boog d.m.v. een cardangewricht en eventueel een
rotator. Sommige bogen hebben een mechanisme dat zijdelingse beweging toelaat, of bezitten
een telescopisch gedeelte. Eenvoudige klemmen hebben minder vrijheidsgraden. De (stevige)
uitsleepklem van een typische klemskidder kan niet zijwaarts bewegen; een zijwaartse
beweging van de klem kan wel bekomen worden d.m.v. de knikbesturing van de skidder.
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Figuur 72: Twee uitsleepklemmen voor montage op de hefinrichting van een landbouwtrekker. Door
de scharnierpunten kan de klem links passief zijwaarts bewegen. De klem rechts is vast gemonteerd
op een frame, maar dit kan in zijn geheel links en rechts bewogen worden; het werktuig is door de
exploitant zelf gelast.

Klemmen bestaan in verschillende formaten; meestal worden de kleinere formaten gebruikt
achter een landbouwtrekker voor het uitslepen van lichte stammen, en zijn grote klemmen vast
aan een skidder gemonteerd voor het ruimen van zware bomen of grote bundels lichte bomen.
Met grote klemmen kunnen meerdere stammen tegelijk uitgesleept worden.

Figuur 73: Skidder met klem bij het stapelen in de bosrand. Op de foto is te zien dat de klem kan
roteren en dat meerdere boomstammen tegelijk kunnen uitgesleept worden (Merelbeke 2004).

Het voordeel van een klem tegenover een kabel is dat de machinist niet moet uitstappen om de
boomstam vast te koppelen aan het voertuig. Het nadeel is dat de reikwijdte van een klem
beperkt is tot 1-2 m, wat maakt dat met de machine naar elke stam toe moet gereden worden.
Klemmen voor gebruik aan de hefinrichting van een landbouwtractor hebben bijna nooit een
geïntegreerde lier. Met een dergelijke machine kunnen dus enkel stammen uitgesleept worden
door naar elke stam toe te rijden. Bijna alle klemskidders zijn ook uitgerust met een lier. In de
boog van de klem is dan een mechanisme voorzien om de kabel te geleiden (rollen). Deze
combinatie is veelzijdiger.
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Figuur 74: Links een gewone kabelgeleider met rollen geïntegreerd in de boog van een klem van een
skidder (Brakel 2005). Rechts een klem met een aangepast geleidingssysteem voor de kabel. Dit
geleidingssysteem is hoger dan standaard, waardoor de kabel bij het takelen iets meer opwaartse
kracht heeft en het ingraven van de slepende stammen vermindert (Hessen (D) 2004).

Een klembank is een soort omgekeerde uitsleepklem die speciaal ontworpen is om gemonteerd
te worden op een skidder of forwarder. De klem kan in zijn geheel roteren om bochten te
nemen met een lading boomstammen. Meestal is in een klembank een stalen kabel verwerkt
om beter aan te sluiten rond een bundel stammen (Figuur 75). Een voertuig met een klembank
vereist een kraan met bomenklem om de stammen met de stamvoet in de klembank te leggen.
Als de klembank vervolgens gesloten wordt, kunnen de stammen op hele lengte uitgesleept
worden.

Figuur 75: Een klembank voor montage op een skidder of op de achterwagen van een forwarder. Met
een dergelijke klem worden verscheidene stammen op hele lengte in één keer uitgesleept (foto Forst
& Technik 8/2004).

3.4

Kraan
Een kraan is een hefwerktuig waarmee lasten kunnen opgetild worden. Voor toepassing in de
bosexploitatie worden kraanarmen uitgerust met een bomenklem of een harvesteraggregaat.
Een typische kraan kan in zijn geheel roteren, bestaat uit 3 delen verbonden door 2
scharnierpunten en heeft dikwijls in het uiteinde nog een telescopisch deel. Er bestaan
verscheidene varianten op dit thema, voornamelijk bij harvesters.
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Figuur 76: Schematische voorstelling van de onderdelen van een kraan (figuur Der Forstwirt 1996).

Zoals eerder vermeld in de paragraaf over klemmen, kan een kraan op verschillende
dragervoertuigen gemonteerd worden. Ook harvesters zijn uitgerust met een kraan. Twee
belangrijke kenmerken van een kraan zijn de reikwijdte en het hefvermogen. Door de
hefboomwerking van de kraan is het hefvermogen het grootst dicht bij de machine en het
kleinst bij de maximale reikwijdte.
Een typische forwarderkraan die gebruikt wordt om korthout te laden, kan 6-8 m ver reiken en
dan een last van enkele honderden kilogram optillen (Figuur 77). De voornaamste functie van
een laadkraan is het optillen van lasten. Het zwenkmoment nodig om de volledige kraanarm te
laten roteren, hoeft bijgevolg niet overdreven hoog te zijn. In sommige gevallen worden
forwarders uitgerust met een kraan die verder kan uitschuiven, bijvoorbeeld tot 9 m. Dit kan
een voordeel zijn als met de machine hout geladen wordt dat niet direct naast het machinepad
ligt.

Figuur 77: Met een forwarderkraan wordt korthout geladen dat in de nabijheid van het machinepad
ligt (figuur www.timberjack.com).

Sorteerkranen op tractoren, een relatief nieuwe tendens in Duitsland, hebben meestal
vergelijkbare afmetingen als een forwarderkraan. De functie van een dergelijke kraan is het
‘voorleveren’ van stammen naar vaste ruimingspistes, uitslepen en stapelen. Een belangrijk
verschil tegenover laadkranen is dat met dit type kraan ook stammen versleept worden. Het
zwenkmoment om de gehele kraanarm te laten roteren, moet dus voldoende hoog zijn. Bij het
voorleveren kan men plaatswinst boeken tegenover een lier doordat de stammen ook in de
hoogte kunnen gemanoeuvreerd worden.
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Figuur 78: Een sorteerkraan gemonteerd op de hefinrichting van zware landbouwtractoren. Links een
demonteerbare montage op de hefinrichting (figuur Forst & Technik 8/2004), rechts een vaste
montage op het frame van de tractor.

Een typische harvesterkraan heeft een aanzienlijk hefvermogen en kan ongeveer 10 m ver
reiken. Lichte harvester, zoals de zogenaamde dunningsharvesters, hebben meestal een kraan
die slechts 6-7 m reikwijdte heeft.
Voor harvesterkranen geldt hetzelfde als voor sorteerkranen, namelijk dat voor het verslepen
van bomen tijdens het voorleveren voldoende zwenkmoment beschikbaar moet zijn. Meestal
wordt bij de technische gegevens van een harvester het hefvermogen van de kraan zonder
harvesteraggregaat opgegeven, zodat het gewicht van de harvesterkop (800-1500 kg) nog
extra in rekening moet gebracht worden.
Er bestaan verschillende types van harvesterkraan, zogenaamde parallelkranen en
telescoopkranen. De meeste kranen combineren verscheidene kraantypes in één, bijvoorbeeld
een parallelkraan met telescooptop.

Figuur 79: Twee verschillende kraantypes voor gebruik op een harvester: links een telescoopkraan en
rechts een parallelkraan met een telescooptop.

De harvesterkraan is meestal gemonteerd op de voorwagen, gescheiden van de cabine die op
de achterwagen staat. Hierdoor worden bewegingen van het manipuleren van stammen minder
doorgegeven naar de machinist. Sommige fabrikanten monteren de kraan echter naast een
draaibare cabine, opdat de machinist een beter zicht zou hebben (Figuur 80).
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Figuur 80: Harvesterkraan gemonteerd naast de draaibare cabine (Veluwe, 2003).

De bewegingen van een kraan zijn meestal beperkt tot roteren en plooien, waardoor de
kraanarm steeds in een verticaal vlak blijft. Enkele fabrikanten voorzien een extra
scharnierpunt, waardoor de kraanarm enkele graden zijdelings kan roteren (Figuur 81). Op die
manier kan een staande boom ontweken worden om iets ‘achter het hoekje’ te grijpen.

Figuur 81: De kranen van deze machines kunnen enigszins zijwaarts bewegen, zodat staande bomen
gemakkelijker kunnen ontweken worden (Elmia Wood, 2005).

3.5

Voorlader
Een voorlader is een hefwerktuig dat vooraan een tractor gemonteerd kan worden (Figuur 82).
Het gebruik ervan beperkt zich meestal tot het stapelen van boomstammen; voor het uitslepen
wordt een voorlader normaal niet gebruikt.

Figuur 82: Een landbouwtractor met een voorlader, die is uitgerust met een klem voor het stapelen
van boomstammen (foto www.pflanzelt-maschinenbau.de).
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4

MACHINETYPES
Houtoogstmachines kunnen in verschillende types onderverdeeld worden op basis van hun
bouw en functies. Voor de bouw kan een belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen
machines op basis van landbouwtractoren, of machines die speciaal voor de bosexploitatie
gebouwd zijn. Naar functie is het voornaamste onderscheid dat tussen vellen en ruimen van
hout. Bij de ruiming kan het hout over de grond versleept worden, of het kan uitgereden
worden op een kar. Bij sleepruimen wordt normaal de langhoutmethode toegepast, bij uitrijden
de korthoutmethode.
Voor technische gegevens en kosten van verscheidene machines wordt verwezen naar de
bijlagen. Tabel 12 tot tabel 24 vatten een aantal relevante technische gegevens van
verscheidene machinetypes samen. In Tabel 25 worden de kosten van verschillende
machinetypes samengevat. In wat volgt zullen de verschillende machines gedetailleerd
besproken worden.

4.1

Algemene classificatie van velling- en verwerkingtuigen

4.1.1

Motorzaag
De meest gebruikte machine voor het vellen, onttakken en inkorten van bomen is nog steeds
de motorzaag of kettingzaag (Figuur 83). De voornaamste onderdelen zijn een tweetakt
benzinemotor en een zaagketting.

Figuur 83: De motorzaag is de meest gebruikte machine voor het vellen, onttakken en inkorten van
bomen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking en het veilige gebruik van de motorzaag
wordt verwezen naar andere publicaties en opleidingen, zoals:


Cursussen veilig werken met de kettingzaag (Inverde)



De motorzaag, 1997, IPC Groene Ruimte, Arnhem, 56 p.



De motor- of kettingzaag, 1989, Nationaal bedrijfscomité van de houtindustrie en het
Studie- en onderzoeksfonds voor bosuitbating, Brussel, 97 p.
Der Forstwirt, 1996, Waldarbeitschulen der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart, 685
p.
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4.1.2

Processor
Een processor is een werktuig dat gevelde boomstammen opwerkt: onttakken en in sortimenten
zagen. Het gebruik van een processor veronderstelt dus dat de bomen met een ander tuig (of
een geïntegreerde zaag) worden afgezaagd.
Processoren worden voornamelijk gebruikt in harvesters, waarbij in het harvesteraggregaat of
de harvesterkop een klem, een velzaag en een processor geïntegreerd zijn. In onbruik geraakte
two-grip harvesters hebben een klem met een velzaag op de kraanarm en een processor op het
frame van de machine gemonteerd.

Figuur 84: Two-grip harvester. De kraanarm is uitgerust met een velklem waarmee de bomen geveld
worden. Vervolgens worden ze in de processor op de achterwagen gebracht, waar de bomen onttakt
en gekort worden (foto constructeur Rottne).

Misschien nog de meest courante vorm waarin een processor op zich wordt toegepast, is als
aanbouwwerktuig voor de hefinrichting van een landbouwtractor (Figuur 85). Hierbij worden
lichte bomen motormanueel geveld en met een kabel voorgeleverd tot aan de plaats waar de
machine staat. Meestal is een lier geïntegreerd in het processor-aanbouwstuk. Soms is op de
processor een kleine kraanarm gemonteerd. Op die manier kunnen de bomen rechtstreeks in de
processor gevoerd worden, waarna wordt onttakt en in sortimenten gezaagd. Het zwaartepunt
van toepassing van dergelijke machine ligt bij eerste dunningen in middelgrote bossen in
eigendom van landbouwers, die op deze manier hun tractor in de winter in het bos inzetten
(Nilsson 1982).

Figuur 85: Een aanbouwprocessor met kraan gemonteerd op de hefinrichting van een
landbouwtractor (foto www.kwf-online.de).

4.1.3

Single-grip harvester of houtoogstmachine
De single-grip harvester of kortweg harvester is een hoogtechnologische houtoogstmachine.
Het onderstel is vergelijkbaar met dat van een forwarder; de machine staat meestal op 6 wielen
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(4 wielen op bogie-assen vooraan, 2 grotere wielen achteraan), soms op 4 of 8 wielen. De
aandrijving is doorgaans hydrostatisch en sturen gebeurt d.m.v. knikbesturing. Bijna alle
bewegende onderdelen van een harvester worden hydraulisch aangedreven. De dieselmotor
drijft een oliepomp met hoge capaciteit aan, waarna de oliedruk wordt omgezet in rotaties door
hydraulische motoren en in translaties door hydraulische cilinders.

Figuur 86: Een middelzware 6-wielige harvester met een parallelkraan (reikwijdte ongeveer 10 m).
De voorste 4 wielen zijn gemonteerd op een bogie-as, de achterste 2 op een starre as. Sturen gaat
d.m.v. knikbesturing. Alle wielen worden hydrostatisch aangedreven en de banden zijn soms
(gedeeltelijk) gevuld met water voor extra stabiliteit. Op het uiteinde van de kraanarm hangt de
processorkop of het harvesteraggregaat (Mol 2004).

Op de voorwagen of naast de cabine van een harvester is een kraan gemonteerd die een
reikwijdte van om en nabij de 10 m heeft. Oudere kleine harvesters (zgn. dunningsharvesters)
hebben vaak een onderstel van een wiellader en een kraanreikwijdte van maar 6 m, wat
impliceert dat de machine tot veel dichter bij een te vellen boom moet rijden. Dit formaat van
machines valt vaak te licht uit om zwaardere bomen te vellen, en heeft meer oppervlakte nodig
om rond te rijden. Hierdoor zijn deze machines minder geschikt dan zwaardere harvesters met
een kraanreikwijdte van ongeveer 10 m. Voor eerste dunningen is men best af met een gewone
(zware) harvester met een klein aggregaat (pers. med. George Borgman).

Figuur 87: Gedateerde dunningsharvester op basis van een kleine wiellader en met een kraan met
beperkte reikwijdte (foto BFW 2003).

Aan het uiteinde van de harvesterkraan zit een aggregaat dat volgende functies uitvoert:


gericht vellen met een kettingzaag



onttakken door de stam met doorvoerrollen langs messen te trekken



meten van diameters (opening van messen) en lengtes (getand meetwiel)
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inkorten in sortimenten (semi-automatisch m.b.v. de boordcomputer)
eventueel stapelen (de onttakkingsmessen fungeren als klem).

Ontschorsen is geen specifieke functie van het harvesteraggregaat, hoewel vaak grote stukken
schors worden verwijderd bij het onttakken.
Het volledige aggregaat is opgehangen aan een cardangewricht, waardoor gericht vellen met
druk van de kraan niet optimaal kan. De processor kan in zijn frame 90° bewegen, zodat de
opening van het aggregaat kan variëren tussen de horizontale en de verticale richting. De as
van dit scharnier ligt haaks op de velrichting. In tegenstelling tot een motormanuele velling,
wordt de boom in één beweging afgezaagd. Dit is mogelijk door 2 specifieke eigenschappen
van een harvester, die toelaten een boom snel om te zagen zonder dat de zaag klemt:



met de kraan kan de boom in de gewenste velrichting gedrukt worden
de kettingzaag van de harvester loopt veel sneller dan die van een motorzaag
(ongeveer 60 m/s t.o.v. 17 m/s).

Doordat het onttakken gebeurt met messen, verbruikt een harvester veel
kettingzaagolie per kubieke meter hout dan wanneer motormanueel gewerkt wordt.

minder

Figuur 88: Een zicht op een harvesteraggregaat, langs voor (links) en langs opzij (rechts). De
getande rollen trekken de boomstam door het aggregaat, waardoor de onttakkingsmessen de boom
onttakken. De openingshoek van de messen is een maat voor de diameter van de stam, en lengtes
worden gemeten met het kleine getande wieltje centraal in het aggregaat. De kettingzaag die net
zichtbaar is (groene geleider) dient voor het vellen en inkorten. Het rode geheel kan 90° draaien in
zijn zwarte frame.

Figuur 89: Een harvesterkop bij het zagen van sortimenten. Hier is het processorgedeelte horizontaal
gesteld. Het geheel van messen en doorvoerrollen is gesloten, zodat de stam wordt vastgehouden.
Het afgekorte stuk valt op de grond; de stam scheurt niet in dankzij de hoge snelheid van de
kettingzaag.
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Tijdens het vellen en opwerken kunnen de gegevens van de gezaagde sortimenten opgeslagen
worden in de boordcomputer. Deze gegevens kunnen per e-mail verzonden worden, kunnen
afgedrukt worden o.v.v. een stuklijst of kunnen zelfs gebruikt worden voor het opstellen van
volumetabellen. Cruciaal hierbij is de kalibratie van de harvesterkop, die periodiek herhaald
moet worden.
Harvesters worden soms in praktijkgerichte grootteklassen of gewichtsklassen ingedeeld (Tabel
8). Een dergelijke indeling is handig voor de beheerder om zich snel een idee te kunnen vormen
van mogelijkheden en beperkingen van een bepaalde machine, zonder iets moeten op te
zoeken over merken en type-aanduidingen.
Tabel 8: Onderscheid tussen harvesters naar gewichtsklasse (naar Weerts 2002).
Gewichtsklasse
Lichte harvester
Gewicht
ca. 5-7 ton
Aantal wielen
meestal 4
Kraanreikwijdte
Productiviteit
Volume per boom

5-7 m
3-5 m³/u
ca. 0,12 m³/st.

Middelzware harvester
ca. 12 ton
meestal 6, soms 4 (4 kleine op bogieas, 2 grote achteraan)
ca. 10 m
5-9 m³/u
ca. 0,25 m³/st.

Zware harvester
14 ton en meer
meestal 6, soms 8
10 m, soms meer
ca. 15 m³/u
vanaf 0,20 m³/st.

Een rupskraan kan ook dienen als basismachine voor een harvester, maar deze combinatie
wordt minder vaak toegepast dan de variant op luchtbanden. Uitgaande van een standaard
rupskraan, wordt de kraanarm voorzien van een harvesteraggregaat en komen er extra
hydraulische en elektrische leidingen voor de besturing van de harvesterkop. Dankzij het hoge
hefvermogen van rupskranen, kunnen aggregaten met een hoge capaciteit (veldiameter,
doorvoersnelheid) gemonteerd worden. Een nadeel is wel dat de reikwijdte soms kleiner uitvalt
dan die van een Scandinavische single-grip harvester.

Figuur 90: Een harvester op basis van een standaard rupskraan bij het opruimen van stormhout. De
enige aanpassingen zijn de harvesterkop en een stevige veiligheidscabine (foto Journal de la
mécanisation forestière, n°22, 2002).

Een specifiek toepassingsgebied van een rupskraan met een harvesterkop is het opwerken van
windvalhout (bv. na de storm Lothar van 1999 in Frankrijk). Het hoge hefvermogen kan
gebruikt worden om gevallen en gebroken stammen uit elkaar te trekken. Dit is aanzienlijk
veiliger dan motormanueel verzagen van hout onder spanning.
Voor gebruik op steile hellingen worden specifieke harvesters gebouwd, die sterk lijken op een
rupskraan. Meestal zijn ze wel voorzien van speciale werktuigen, zoals een kraan met groot
bereik. Men kan zich achter de vraag stellen of het verantwoord is om met machines van 15-25
ton te werken op steile hellingen.
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Figuur 91: Een single-grip harvester voor gebruik op hellingen. Deze machine is voorzien van een
telescopische kraan en rupsbanden met hoge kammen om wegglijden te vermijden. De bovenbouw
van de machine is zelfnivellerend, zodat de machinist ook op steile hellingen rechtop blijft zitten.

Harvesters zijn complexe machines die van de machinist een goede opleiding en een hoge dosis
concentratie vereisen. Machinisten moeten goede technici zijn (elektronica, hydraulica), inzicht
hebben in bosecologie en vertrouwd zijn met de vele bedieningsorganen van de machine. Ook
is het aangewezen dat een harvestermachinist met een forwarder kan werken, zodat duidelijk is
welke de vereisten zijn voor de volgende machine die het hout ruimt (job rotation).

Figuur 92: Zicht door het veiligheidsglas van een harvestercabine bij het opwerken van een
boomstam (Putte (NL) 2004).

4.1.4

Harwarder
Een harwarder is een recent ontwikkelde machine die de functies van een harvester en een
forwarder combineert. De machine ziet er uit als een forwarder waarvan de klem vervangen is
door een harvesteraggregaat. Verder zijn er nog enkele aanpassingen om het zicht rondom de
machine te verbeteren, zoals een draaibare rongenkorf.
Een dergelijke combi-machine biedt voordelen voor specifieke toepassingen, maar heeft als
nadelen de complexiteit en de prijs. Voorlopig worden harwarders nog maar door enkele
fabrikanten aangeboden en is nog maar weinig kennis beschikbaar over de inzetbaarheid en de
rendabiliteit van deze machines.
Een harwarder wordt op dezelfde manier als een harvester gebruikt, met het verschil dat de
opgewerkte sortimenten niet op de grond terecht komen maar rechtstreeks in de rongenkorf
van de harwarder worden gelegd. Fabrikanten claimen hier een voordeel voor de inzet bij
dunningen waarbij een laag volume per hectare wordt geoogst, omdat er dan maar één keer
één machine door het bestand moet passeren. Dit spaart eveneens kosten voor transport van
de machine. Het nadeel is dan weer dat een dergelijke combi-machine maar één functie tegelijk
kan doen (zagen of uitrijden). Hierdoor is er steeds een ‘halve’ machine onproductief.
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Figuur 93: Met een zogenaamde harwarder, een combinatie van een harvester en een forwarder in
één machine, kan het gevelde hout rechtstreeks in de rongenkorf opgewerkt worden, zonder dat het
op de grond wordt neergelegd (demonstratie in Zweden, mei 2003).

4.1.5

Feller-buncher
Feller-bunchers worden voornamelijk bij grootschalig bosbeheer op het Amerikaanse continent
gebruikt. Sinds de storm Lothar van 1999 in Frankrijk worden feller-bunchers ook in Frankrijk
ingezet voor het opruimen van windval.
De basisbouwwijze van een feller-bucher is vergelijkbaar met die van een zware rupskraan, met
het verschil dat de kraanarm een andere vorm heeft (Figuur 94). Op de kraanarm is een velkop
met een sterke klem en een cirkelzaag gemonteerd. De cirkelzaag draait constant rond en kan
een boom in fracties van seconden afzagen. De velklem is vast gemonteerd aan de kraanarm,
zodat bomen ook verticaal verplaatst kunnen worden.

Figuur 94: Een feller-buncher. De klem bevat een cirkelzaag en is zo geconstrueerd dat volledige
bomen rechtop kunnen verplaatst worden (Elmia Wood 2005).

Een feller-buncher velt bomen en legt ze in hun geheel op stapels. Daarna worden de stapels
geruimd met een klembankskidder of een klemskidder. Onttakken en inkorten gebeurt bij deze
beheersystemen meestal gemechaniseerd aan de rand van de bosweg. Voor de eerder
kleinschalige Europese bosbouwsystemen is een dergelijke werkwijze echter niet geschikt.

4.2

Algemene classificatie van ruimingtuigen
Figuur 95 geeft een overzicht van de voornaamste machinetypes die gebruikt worden voor de
ruiming van hout. De voornaamste indeling is die tussen machines op basis van conventionele
landbouwtractoren, en machines die speciaal voor bosgebruik ontworpen en gebouwd zijn.
Deze en andere machines zullen verder in de tekst uitgebreid besproken worden.
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Figuur 95: Schematisch overzicht van verschillende machinetypes en hun basisbouwwijze (figuur Der
Forstwirt 1996).

4.2.1

Landbouwtractor
Standaard landbouwtractoren hebben meestal een blokbouwwijze waardoor ze niet geschikt zijn
voor gebruik in geaccidenteerd terrein. Door de aanbouwmogelijkheden zijn het wel universeel
inzetbare machines. Achteraan is namelijk een hydraulische hefinrichting (de zogenaamde ‘lift’)
en een aftakas voorzien.
Aan de hefinrichting kunnen allerlei werktuigen bevestigd worden. Deze kunnen op en neer
bewegen en kunnen aangedreven worden via de aftakas. Bij de meeste tractoren kan de
hefinrichting enkel actief naar boven bewegen, dalen gaat met de zwaartekracht. Sommige
tractortypes bezitten een hefinrichting die ook actief naar beneden kan drukken. Dit is ideaal
voor de bevestiging van een lier met een uitsleepbord, dat dan in de bodem kan gedrukt
worden om de machine stabieler af te steunen.

Figuur 96: Landbouwtractor zonder specifieke aanpassingen voor bosgebruik. Vooraan de machine
zijn tegengewichten gemonteerd om bij het uitslepen voldoende druk op de voorwielen te houden
(Brakel 2005).

Een gewone landbouwtrekker heeft 4 wielen: 2 grote achteraan en 2 kleinere vooraan. Dit is
nodig om met de fuseebesturing een voldoende kleine draaicirkel te bekomen. Oudere modellen
hebben uitsluitend mechanische aandrijving, terwijl moderne tractoren vaak uitgerust zijn met
hydraulische overbrengingen (koppeling bv.). Het gewicht van deze machines varieert van
ongeveer 2 tot 10 ton. Middenklasse tractoren met een vermogen van 60-70 PK wegen
ongeveer 2500 kg; iets zwaardere types met 80-90 PK vermogen komen op ongeveer 3600 kg
uit. Nog krachtiger tractoren zijn vanzelfsprekend zwaarder. Vroeger hadden landbouwtractoren
enkel achterwielaandrijving, maar dat is grotendeels verleden tijd. Vierwielaandrijving is een
minimumvereiste voor tractoren die worden ingezet bij bosexploitatie.
Door de bouwwijze met wielen van verschillende grootte en voorzieningen voor de aanbouw
van hulpstukken, hebben landbouwtractoren een ongunstige gewichtsverdeling: ongeveer 40 %
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van het gewicht rust op de voorwielen en 60 % op de achterwielen. Met een werktuig of een
getrokken last achter de tractor neemt deze verhouding toe in negatieve zin (naar 20 %/80 %),
waardoor onvoldoende druk op de voorwielen komt om goed te kunnen sturen. Om aan dit
probleem tegemoet te komen, wordt vaak ballast gemonteerd op de voorkant van een tractor
(Figuur 96). Door de ongunstige gewichtsverdeling zijn landbouwtractoren benadeeld tegenover
speciale exploitatietuigen, maar transport over de weg op eigen kracht is dan weer een groot
voordeel.

4.2.2

Aangepaste landbouwtractor of bostractor
Voor gebruik als houtoogstmachine wordt een landbouwtractor best omgebouwd met
verstevigingen en een aantal werktuigen voor bosgebruik. Een volledige bosuitrusting voor een
tractor bestaat uit:


uitsleepbord, klem of lier, meestal bevestigd aan de hefinrichting



in het geval de machine is uitgerust met een lier, moet een beweegbare afsteuning
voorzien worden (meestal een schild geïntegreerd in een aanbouwlier)



eventueel een voorlader voor het stapelen van stammen of een uitrijwagen en kraan
(zie verder).



Alles wat weinig robuust of onbeschermd is, en daardoor stuk kan gaan, zal dat ook
doen in het bos. Daarom zijn veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk voor het
beschermen van de gebruiker de en machine bij de inzet van een landbouwtractor in
de bosexploitatie:



beschermplaten voor motorcarter, versnellingsbak, stuurstangen, remleidingen en
motor




veiligheidskooi tegen vallende takken rond motor en cabine
takafwijzer (buis of kabel)



beschermingen voor lichten en radiator



als de machine is uitgerust met een lier, een stalen rooster achter de cabine tegen een
terugslaande gebroken kabel



speciale bosbanden (best minstens 500 mm breed) rond versterkte velgen met
ventielbescherming




noodschakelaar aan de batterij
verbandkist en brandblusser in de cabine



ergonomisch verantwoorde zitplaats en bedieningselementen, bescherming tegen
lawaai en trillingen, noodoproepsysteem (verplicht in Duitsland)

Figuur 97: Kleine landbouwtractor uitgerust met een takafwijzer, een beschermplaat voor de motor
en een dozerblad voor het stapelen van stammen (Libramont, 2003).
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4.2.3

Universele tractor met bosuitrusting
Universele tractoren of systeemtractoren werden in de jaren 1960 in Duitsland ontwikkeld. Het
ontwerp is een verdere ontwikkeling van de zogenaamde Unimog, een kruising tussen een
tractor en een vrachtwagen. Deze tractoren combineren een frame met 4 even grote
aangedreven wielen en fuseebesturing van de voorwielen. De bekendste types zijn de MB-Trac
(Mercedes), WF-Trac (Werner) en Fastrac (JCB).

Figuur 98: Links een universele tractor met 4 even grote wielen en fuseebesturing van het type MBTrac. Rechts een WF-trac basismachine met vooraan een lier en achteraan een kraan. De kraan is net
voor de achteras gemonteerd om een gunstige gewichtsverdeling te waarborgen. De kabels tussen
de motorkap en de cabine dienen als takafwijzer (foto’s www.unimog-community.de).

Door de bouw van deze machines komt het zwaartepunt verder vooraan te liggen dan bij een
conventionele landbouwtractor. Het frame (geen blokbouwwijze) is robuust voor bosgebruik en
laat toe om een lier centraal in de machine in te bouwen, wat gunstig is voor het zwaartepunt.
Universele tractoren kunnen eveneens met een klem of een kraan uitgerust worden.
Systeemtractoren zijn uitgerust om ook snel te kunnen rijden (krachtige remmen, vering). Net
zoals andere landbouwtractoren, kunnen ze zich op eigen kracht over de openbare weg
verplaatsen.

4.2.4

Unimog
Een Unimog is eigenlijk de voorloper van een universele tractor, die werd ontwikkeld tot een
multifunctionele machine die als uiterst veelzijdig werktuigplatform in moeilijk terrein kan
ingezet worden. De machine lijkt op een kruising tussen een tractor en een vrachtwagen: 4
grote aangedreven wielen met terreinbanden, fuseebesturing vooraan, vering, krachtige
remmen, een cabine zoals een vrachtwagen en achteraan een platform.
Naar wens kan zowel vooraan als achteraan een hefinrichting met aftakas voorzien worden,
zodat allerlei werktuigen voor tractoren kunnen aangehangen worden. Op een Unimog kan ook
een laadkraan gemonteerd worden. De machine is voorzien om zware lasten te trekken. De
versnellingsbak heeft een wijd spectrum van overbrengingsverhoudingen, zodat een Unimog
zowel voor autostraderitten als voor het ploegen van een akker gebruikt kan worden. De
vrachtwagencabine is minder handig dan een meer gebruiksvriendelijke tractorcabine met een
centrale zitplaats en beter zicht rondom het voertuig.
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Figuur 99: Een Unimog met een uitrijwagen voor korthout (foto www.unimog-community.de).

Een Unimog die uitgerust is met een lier en eventueel een kraan kan bijna even goed gebruikt
worden voor het ruimen van boomstammen als een bostractor. Nadelen zijn echter een grotere
draaicirkel, een minder gunstige plaatsing van de cabine en eventueel overbodige uitrusting.
Het voordeel is dan weer de veelzijdigheid. Daarom worden Unimogs in Midden-Europa vaak
door gemeenten gebruikt, omdat met één basismachine verschillende taken kunnen uitgevoerd
worden zoals bermen maaien, langhout uitslepen, korthout uitrijden, zware aanhangers slepen,
wagens takelen en sneeuw ruimen. In België worden Unimogs gebruikt door de openbare
vervoersmaatschappijen (NMBS en De Lijn), de brandweer, het leger en sommige gemeenten.
In de bosexploitatie komt men ze praktisch nooit tegen.

Figuur 100: Twee foto's die de veelzijdigheid van een Unimog basismachine illustreren. Links is een
kliefmachine vooraan op de machine gemonteerd, zodat de kipbak kan gebruikt worden om
brandhout te vervoeren. Rechts een Unimog die is voorzien van een veiligheidskooi en een dubbele
lier op de hefinrichting, zodat de machine kan gebruikt worden voor het sleepruimen van langhout
(foto’s www.unimog-community.de).

4.2.5

Skidder of bosbouwtractor
Skidders zijn tractoren die speciaal gebouwd zijn voor het sleepruimen van langhout. Het
voornaamste ontwerpcriterium van een skidder is een maximale mobiliteit in moeilijk terrein.
Motorvermogens variëren tussen ongeveer 40 en 140 kW; voor normale omstandigheden moet
ongeveer 75 kW volstaan (Forstwirt 1996).
In tegenstelling tot landbouwtractoren, hebben skidders bijna nooit een kenteken. Transport
van de machine tussen 2 bossen gebeurt met een vrachtwagen of een dieplader, niet op eigen
kracht. Hetzelfde geldt voor de meeste andere gespecialiseerde exploitatietuigen die verder in
de tekst aan bod zullen komen.
De machines hebben 4 even grote aangedreven wielen en knikbesturing, waardoor een goede
gewichtsverdeling tussen voor- en achteras bereikt wordt (ongeveer 60% voor en 40 % achter
in ongeladen toestand), evenals een hoge wendbaarheid. Door de knikbesturing kunnen zeer
brede banden gebruikt worden zonder dat dit invloed heeft op de bestuurbaarheid. De wielen
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moeten immers niet bewegen t.o.v. het machinelichaam zoals bij een tractor met
fuseebesturing.

Figuur 101: Een typische bosbouwtractor of skidder. De machine staat op 4 even grote wielen en
wordt bestuurd d.m.v. knikbesturing. Let op de veiligheidsuitrusting van de cabine (Brakel 2005).

Omwille van het exclusieve bosgebruik van een skidder, is deze machine niet voorzien van een
hydraulische hefinrichting. Werktuigen zijn dus steeds vast aangebouwd. Vooraan de skidder
hangt een hydraulisch bediend stalen blad om hindernissen opzij te duwen en stammen te
stapelen (Figuur 102). Een lier is bijna altijd centraal tussen de assen ingebouwd.

Figuur 102: Stalen dozerblad met hydraulische bediening vooraan een zware skidder. Een dergelijk
blad wordt gebruikt om hindernissen weg te duwen en boomstammen te stapelen. Voor het effenen
van terreinen is het weinig geschikt.

De voornaamste onderverdeling van skidders is die tussen kabelskidders en klemskidders.
Een kabelskidder heeft 2 centraal gemonteerde lieren. Deze lieren hebben een trekkracht van
5-14 ton en op de trommel kan gemiddeld 70-80 m kabel gemonteerd worden (afhankelijk van
de dikte van de kabel). Het uitlooppunt van de kabel ligt relatief hoog. Voor het aankoppelen
van stammen moet de bestuurder steeds uitstappen om de kabel te bevestigen.
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Figuur 103: Oude kabelskidder met dubbele lier. De kabelgeleiders zijn typisch hoog gemonteerd, om
het ingraven van de gekabelde stam te verminderen. De constructie tussen de achterwielen zorgt
ervoor dat de boomstammen bij het uitslepen kunnen steunen zonder met de wielen meegedraaid te
worden. De smalle banden op deze machine zijn eigenlijk bedoeld voor een wiellader in een
steengroeve, niet voor bosgebruik (Gontrode 2003).

Afstandsbediening van de lier verhoogt de productiviteit doordat men niet steeds heen en weer
moet lopen tussen de boomstam en de machine.
Een klemskidder is voorzien van een grote klem om boomstammen te slepen en heeft
bijkomend één centraal gemonteerde lier om stammen bij te takelen. De klem wordt
hydraulisch bediend vanuit de cabine (uitstappen is niet nodig). Met de klem kunnen
boomstammen gemakkelijker gestapeld worden dan met een kabel. Er bestaan klemmen met
een enkelvoudige en met een dubbel scharnierende boog. Door het extra gewicht van de klem
weegt een klemskidder met vergelijkbaar vermogen algauw 1-2 ton zwaarder dan een
kabelskidder.
De uitsleepklem van een klemskidder kan niet zijwaarts bewegen, zodat een dergelijke machine
zeer veel moet manoeuvreren als een stam een eindje zijwaarts moet verplaatst worden
(knikbesturing). Dit zou niet het geval zijn als de machine moest uitgerust zijn met een kraan
i.p.v. een klem.

Figuur 104: Detail van twee klemskidders: de ene heeft een klem met enkelvoudige boog, de andere
een met dubbel scharnierende boog.

In Duitsland worden vaak skidders met een dubbele lier en een sorteerkraan gebruikt. Met de
kabel worden stammen over afstanden van enkele tientallen meters bijgetrokken. Met de kraan
kunnen stammen die vlakbij de machine liggen verplaatst worden. Het voornaamste voordeel
van de kraan is het eenvoudige stapelen. Dit is vooral van belang als er veel verschillende
sortimenten gezaagd worden en als de stapelruimte beperkt is. Een voordeel van een kraan
tegenover een klem is de hogere wendbaarheid van een kraan; stammen kunnen in de hoogte
gemanoeuvreerd worden en de reikwijdte van een kraan (6-9 m) is veel groter dan die van een
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klem (1-2 m). Dit vermijdt een heel pak manoeuvreren tegenover dezelfde verplaatsing van een
boomstam met een klemskidder, waardoor minder schade aan de bosbodem zal optreden.

Figuur 105: Skidder met sorteerkraan en dubbele lier. Met een kraan kunnen stammen veel
gemakkelijker gemanipuleerd worden dan met een uitsleepklem.

Voor meer technische informatie over moderne skidders wordt verwezen naar de tekst van
Günther Weise in Forsttechnische Informationen 12/2003. Dit document is als pdf beschikbaar
op de website van het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik.

4.2.6

Klembankskidder
Een klembankskidder (clambunk skidder) is een machine met 4, 6 of 8 wielen voor het
sleepruimen van langhout. De kenmerkende onderdelen zijn een kraan en een klembank, een
soort omgekeerde grote bomenklem. In landen met grootschalige bosbouw zijn
klembankskidders enorm grote machines; in Europa daarentegen zijn het meestal forwarders
(zie verder) waarvan de rongenkorf vervangen is door een klembank. Sommige gewone
skidders en aangepaste landbouwtractoren kunnen ook van een klembank voorzien worden.
Met de kraan worden verscheidene boomstammen (langhout) in de klembank gelegd.
Vervolgens wordt de klembank gesloten en worden de stammen uitgesleept.
Klembankskidders hebben een hoge productiviteit omdat met één trip een grote hoeveelheid
hout kan meegenomen worden. Door de beperkte wendbaarheid (grote machine die langhout
sleept) kunnen ze niet in alle omstandigheden ingezet worden. De machine combineert wel de
voordelen van een klemskidder met die van een kabelskidder met een sorteerkraan. De
machinist hoeft namelijk niet uit te stappen om de stammen aan te pikken, en met de kraan
kunnen stammen gemakkelijk gemanoeuvreerd worden. Als de klembankskidder bovendien is
voorzien van een lier, kunnen verder verwijderde stammen bijgetrokken worden.
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Figuur 106: Door de rongenkorf te vervangen door een klembank, werd deze forwarder omgebouwd
tot een klembankskidder voor het uitslepen van langhout (foto Forst & Technik 8/2004).

Figuur 107: Twee varianten op het thema klembankskidder. Links een machine voor de grootschalige
aanpak in Canada (foto Journal de la Mécanisation Forestière n° 18, 2001). Rechts een Duitse
multifunctionele tractor omgebouwd tot klembankskidder. De dubbele lier, het uitsleepbord en de
sorteerkraan zijn onderdelen van een standaard kabelskidder met sorteerkraan. Door het aanbouwen
van een klembank (de getande klem), werd deze machine een klembankskidder (Hessen (D), 2004).

4.2.7

Uitrijwagen
Een uitrijwagen is een kar met rongen waarmee korthout vervoerd wordt. De rongen zijn stalen
staken die de stamstukken zijdelings ondersteunen. De kar wordt meestal getrokken door een
landbouwtractor (Figuur 109). Een uitrijwagen is doorgaans uitgerust met een hydraulische
kraan, maar er bestaan ook uitrijwagens zonder kraan (Figuur 108). Deze laatste worden
geladen met een kraan die op de tractor gemonteerd is. Alle uitrijwagens behalve de lichtste
modellen hebben 4 even grote wielen, die dan meestal nog gemonteerd zijn op bogie-assen om
de mobiliteit in moeilijk terrein te verhogen.
Het lage eigengewicht van een uitrijwagen maakt het uitklappen van zijdelingse steunen
meestal noodzakelijk (Figuur 108). Hierdoor kan er niet zo snel gewerkt worden als met een
forwarder, die zelfs al rijdend kan laden.
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Figuur 108: Uitrijwagens voor korthout achter een landbouwtrekker. Links is de kraan gemonteerd
aan de hefinrichting van de tractor, rechts maakt de kraan deel uit van de uitrijwagen.

Tegenover een forwarder (zie verder) is een uitrijwagen minder wendbaar en minder geschikt
om ingezet te worden in geaccidenteerd terrein. Er bestaan echter specifieke aanpassingen
(Figuur 109). Verscheidene types uitrijwagen zijn voorzien van een draaibare dissel, en
sommige karren hebben draaibare assen. Hierdoor verhoogt de wendbaarheid, maar de
zijdelingse stabiliteit blijft een zwak punt door de passieve verbinding tussen tractor en
uitrijwagen (trekhaak). Sommige uitrijwagens hebben een aandrijfsysteem op de wielen, maar
dit is enkel in uitzonderlijke gevallen bruikbaar voor moeilijke passages. De ronddraaiende kooi
doet de wielen roteren, maar hierdoor zullen de banden versneld verslijten.

Figuur 109: Links een uitrijwagen met draaibare achteras, waardoor de wendbaarheid van de
(getrokken) wagen vergroot. Let op de lier die boven op de kraanarm gemonteerd is. Rechts een
systeem waarmee de wielen van een uitrijwagen kunnen aangedreven worden (Elmia Wood, 2005).

4.2.8

Forwarder of uitrijcombinatie
Een forwarder of uitrijcombinatie is speciaal gebouwd voor het uitrijden van korthout
(stamstukken van 2-6 m lang). De machine staat soms op 4, maar meestal op 6 of 8 wielen die
allemaal (meest hydrostatisch) aangedreven worden. De aandrijving van de achterwielen kan
soms uitgeschakeld worden om zuiniger en sneller over verharde wegen te rijden. Wielenparen
zijn gemonteerd op een bogie-as. De voorwagen herbergt de motor, de cabine en een kraan
met een reikwijdte van meestal 5-7 m, in sommige gevallen tot 9-11 m. Op de achterwagen
staat een rongenkorf voor het vervoeren van stamstukken. Tussen beide helften van de
machine bevindt zich het scharnier van de knikbesturing. De voor- en achterwagen kunnen in
ruw terrein een eindje roteren tegenover elkaar. Deze verbinding kan hydraulisch geblokkeerd
worden voor meer stabiliteit tijdens het laden en ontladen.
Naar analogie met harvesters kunnen forwarders eveneens in gewichtsklassen ingedeeld
worden (Tabel 9). Hoewel de grens tussen de klassen eerder arbitrair is, geldt ook hier dat de
indeling naar grootte en gewicht nuttig is voor beheerders. Er bestaan nog lichtere forwarders,
maar deze worden maar zeer weinig gebruikt omdat ze niet rendabel genoeg zijn.
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Tabel 9: Arbitraire indeling van forwarders in gewichtsklassen (naar Weerts 2002).
Gewichtsklasse
Eigengewicht (ton)
Laadvermogen (ton)
Totaalgewicht (ton)
Motorvermogen (kW)

Lichte forwarder
9-12
ca. 10
19-22
ca. 90

Middelzware
forwarder
13-14
10-12
23-26
80-120

Zware forwarder
15-17
1-11
26-32
90-157

Een forwarder is de handigste machine voor het uitvoeren van de taak waarvoor ze ontworpen
is: het uitrijden van korthout. Het nadeel is natuurlijk dat een forwarder niet zo veelzijdig is, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld een uitrijcombinatie op basis van een landbouwtractor en een
uitrijwagen. Ook moet een forwarder bij gebrek aan een kenteken meestal met een dieplader
verplaatst worden.

Figuur 110: Middelzware 6-wielige forwarder of uitrijcombinatie. Op de foto is zichtbaar hoe de stoel
van de machinist kan draaien. De middelste wielen zijn uitgerust met kettingen tegen het wegglijden
op steile hellingen.

Zoals eerder vermeld (Klembankskidder), kan de rongenkorf vervangen worden door een
klembank voor het uitslepen van langhout. Normaal wordt er met een forwarder echter niet
gesleept (korthoutmethode). Het laadvermogen van sommige forwarders loopt op tot ongeveer
16 ton, waardoor dit in geladen toestand zeer zware machines zijn (Figuur 111).

Figuur 111: Een volledig geladen forwarder, met een geschat totaalgewicht van ca. 25 ton. De
achterste banden tonen geen tekenen van vervorming onder de last, wat laat vermoeden dat ze met
water gevuld zijn (Veluwe, 2003).
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De forwarders die in Vlaanderen het meest gebruikt worden, hebben een laadvermogen van
ongeveer 10 ton. Er bestaan veel kleinere en veel grotere types; de kleine worden niet gebruikt
door economische beperkingen (lage productiviteit), de zware omdat ze niet geschikt zijn voor
het kleinschalige beheer (Figuur 112).

Figuur 112: Forwarders bestaan in vele maten en gewichten. De kleinste modellen (links) kunnen
meestal niet rendabel werken, en de grootste (rechts) horen niet thuis in kleinschalig beheerde
bossen.

Met een forwarder als basisvoertuig kunnen verscheidene combinaties gebouwd worden.
Afgezien van een klembank, kunnen forwarders met volgende werktuigen uitgerust worden:


enkele of dubbele lier (Figuur 113)




klem met velzaag
hakselaar, eventueel met container voor chips



werktuig voor bodemverwonding (Bräcke)



kalkstrooier



toren van een kabelkraan



aansluiting voor een vrachtwagenoplegger.

Er bestaan ook speciale forwarders die kunnen ingezet worden in heel kwetsbare bossen,
bijvoorbeeld percelen met een lage bodemdraagkracht.

Figuur 113: Links een forwarder die is uitgerust met een dubbele lier (achteraan de machine). Met de
lier kan dan eventueel langhout uitgesleept worden met een machine die voornamelijk voor het
uitrijden van korthout voorzien is (foto KWF 2004). Rechts een speciale kleine forwarder op flexibele
rupsbanden voor de inzet op weinig draagkrachtige bodems (Elmia Wood 2005).

4.2.9

Rupskraan met klem
Sinds ongeveer 10 jaar worden in Vlaanderen rupskranen ingezet voor bosexploitatie, en dan
voornamelijk bij de kaalkap van populier op vochtige bodems. Een rupskraan heeft een
onderstel met een star frame en rupsen. Het bovenste deel van de kraan, met motor, cabine en
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kraanarm, kan eindloos roteren op het onderstel. De kraanarm heeft een reikwijdte van 7-9 m
en wordt voor bosgebruik voorzien van een klem. Normaal wordt hiervoor een bomenklem
gebruikt, die aan de kraanarm hangt met een cardangewricht. Soms wordt een breeksorteerklem gebruikt, die door de vaste bevestiging ook verticale stammen kan vastnemen
(voor omduwen bv.).

Figuur 114: Bomenklem gemonteerd aan het uiteinde van de arm van een rupskraan. De bovenbouw
van de kraan is voorzien van een (ruim bemeten) veiligheidskooi (Gent, januari 2004).

Een rupskraan is eigenlijk gebouwd om stationair te werken, in tegenstelling tot tractoren. De
werkwijze van ruimen van langhout met een rupskraan kan dan ook best beschreven worden
als ‘uitdraaien’: de stammen worden geheel of gedeeltelijk opgetild en door bewegingen van de
kraanarm en het roteren van de bovenbouw worden stapels boomstammen verlegd. De kraan
wordt dan verplaatst zodat weer een stapel kan verlegd worden, tot de stammen aan de
bosweg toekomen. Dit lijkt een trage manier van werken, maar door de beperkte
verplaatsingen en de wendbaarheid van de kraanarm kan ongeveer even snel gewerkt worden
als met een skidder.

Figuur 115: Rupskraan met klem bij het ruimen van populierenstammen (zomer 2003, Gontrode).

Voor het manipuleren van boomstammen zijn zware kranen nodig, met een gewicht van
ongeveer 20-25 ton. Een lichtere bomenklem is beter dan een breek-sorteerklem, omdat dan
meer hefvermogen beschikbaar is voor het verplaatsen van lasten én uit
veiligheidsoverwegingen. Bij deze verplaatsingen varieert het zwaartepunt sterk; de machine
helt soms zo ver over dat de rupsen voor een deel van de grond komen. Hierdoor heeft deze
machine met groot contactoppervlak vaak toch een lokaal hoge bodemdruk.
Een recente innovatie uit Duitsland is het combineren van een rupskraan met klem met een
hydraulisch bediende lier (het zogenaamde Darmstadter Verfahren). Hierdoor kunnen stammen
over grotere afstand bijgelierd worden zonder dat de zware machine bij de boom moet komen.
Ook zijn er minder verplaatsingen nodig, met minder slijtage van de (dure) rupskettingen tot
gevolg. Met de klem kan op eenvoudige wijze een takkenmat gebouwd worden als de machine
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een natte plek moet passeren. Deze machine is speciaal ontwikkeld voor de exploitatie van
waardevol loofhout op wisselvochtige standplaatsen.
De lier wordt op de bovenbouw van de kraan of tegen de kraanarm gemonteerd. De kabel kan
langs de kraanarm geleid worden, waardoor het mogelijk is de trekkracht van de kabel vanaf
een hoogte van 5-6 m uit te oefenen. Dit in tegenstelling tot tractoren, waarbij de kabel op
maximaal 2 m vertrekt, en de bijgelierde boomstammen meer de neiging hebben zich in te
graven. Een bijkomend voordeel van een kraan is dat door rotatie en bewegingen van de
kraanarm het traject van de gelierde stam gemakkelijk kan bijgestuurd worden. Het toevoegen
van een lier aan een rupskraan met klem maakt deze machine erg veelzijdig.

Figuur 116: Combinatie op basis van een rupskraan die in Duitsland gebruikt wordt om hout op
stuwwatergronden te exploiteren. De kraanarm is voorzien van een klem om stammen te
manipuleren en te laden op de uitrijkar met rupsen (achteraan in beeld). Opzij tegen de kraanarm is
een hydraulisch aangedreven en radiobediende lier gemonteerd waarmee stammen tot op 80 m
afstand kunnen bijgelierd worden. Op het gewricht van de kraanarm rechts bovenaan is een extra
geleiding voor de kabel gemonteerd, zodat de kabel van op 5-6 m hoogte kan trekken (Hessen (D),
juni 2004).

Figuur 117: Links een detail van dezelfde machine als in Figuur 116, waarop duidelijker te zien is hoe
de lier en de kabelgeleiding aan de kraanarm gemonteerd zijn. Met de klem kan takhout verplaatst
worden om natte plekken op het machinepad te verstevigen. Een rooster beschermt de cabine van de
rupskraan. De lier van de machine rechts is op een andere manier gemonteerd, namelijk achteraan
op de kraanarm. De kabel gaat door de kraanarm. Aan de onderkant van de kraanarm is een
kabelgeleider voorzien, evenals een getande steun als hulp bij het manipuleren van stammen (foto
Forst & Technik 4/2004).

Voor houtexploitatie worden meestal zware machines met een gewicht van 20-25 ton gebruikt.
Rupskranen zijn er echter in alle maten en gewichten, zoals men vaak op een grote werf van
wegwerkzaamheden kan zien.
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Kleine rupskranen kunnen ook uitgerust worden met een hydraulische klem en worden dan
bijvoorbeeld gebruikt voor het uittrekken van Amerikaanse vogelkers (Figuur 118). Een
middelzware rupskraan (5-10 ton) zou naar analogie met bovenstaande machines ook kunnen
voorzien worden van een klem en een lier, waardoor een dergelijke machine zou kunnen
ingezet worden voor de exploitatie van zeer kwetsbare bossen. Voor het ruimen van kleinere
sortimenten (bv. hakhout) volstaan lichtere machines. Eventueel kan een uitrijwagen zonder
laadkraan toegevoegd worden.

Figuur 118: Een klein rupskraantje (+/- 3 ton) bij de mechanische bestrijding van vogelkers (foto Sus
Willems, Maasmechelen, april 2005).

Een algemeen voordeel van een rupskraan is dat aan deze machine snel een graaflepel kan
gehangen worden, om bijvoorbeeld beschadigde boswegen weer te herstellen.

4.2.10 Multifunctionele exploitatiemachines
Hoewel de meeste exploitatietuigen verscheidene functies kunnen uitvoeren, zijn sommige
machines toch te bestempelen als uitgesproken multifunctioneel. Dit kan zijn door de
combinatie van verschillende werktuigen, een snelle ombouw tussen verschillende configuraties
of een modulaire constructiewijze.
Verscheidene fabrikanten bouwen modulaire exploitatiemachines. Op die manier kan een
voorwagen (met motorblok en cabine) via de knikbesturing gecombineerd worden met
verschillende achterwagens (rongen voor korthout, klembank, lier met uitsleepbord) en
verschillende kraantypes. Bovendien kunnen sommige werktuigen op enkele minuten tijd
verwisseld worden met een snelwisselsysteem, zodat één machine geschikt is voor zowel de
ruiming van korthout als van langhout. Met een minimum aan onderdelen kunnen zo machines
‘op maat’ gebouwd worden, of aangepast worden aan de omstandigheden van een bepaald
perceel.

Figuur 119: Links de modulaire constructie van een exploitatiemachine: motorblok en cabine kunnen
naar wens gecombineerd worden met verschillende achterwagens, en de klembank en rongen
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kunnen op enkele minuten tijd verwisseld worden (figuur www.welte.de). Rechts 2 verschillende
machinetypes gebaseerd op dezelfde basismachine. De machine bovenaan kan zowel korthout als
langhout ruimen (verlengbaar frame, rongen, kraan, dubbele lier), de machine onderaan is met een
dubbele lier, een sorteerkraan en een klembank specifiek uitgerust om langhout uit te slepen (figuur
www.pflanzelt-maschinenbau.de).

Andere voorbeelden van multifunctionele exploitatietuigen zijn: een landbouwtractor waarbij
dankzij de hefinrichting en de trekhaak kan gewisseld worden tussen een boslier of een
uitrijwagen, een rupskraan met een klem op de kraanarm en bijkomend een aangebouwde lier,
of een forwarder waarvan de rongenkorf en de klem kunnen verwisseld worden tegen een
harvesteraggregaat zodat de machine een harvester wordt. Door combinaties van werktuigen
en allerlei snelwisselsystemen zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. Het eenvoudigste
combinatiesysteem, en daarmee het goedkoopste, is een systeem op basis van een aangepaste
landbouwtractor (hefinrichting met snelkoppelingssysteem).

4.2.11 Kabelkranen
Kabelkranen worden gebruikt als het terrein niet toelaat om met voertuigen in het bos te
komen. Dit kan zijn omwille van steile hellingen (> 35 %) of vanwege een lage
bodemdraagkracht (veen bv.).
Exploitatie met kabelsystemen heeft voordelen omwille van de beperkte impact op de
bosbodem, maar is steeds duurder dan ruiming met conventionelere methoden. Een
kabelsysteem vraagt immers steeds (onproductieve) tijd om op te stellen en af te breken,
terwijl bijvoorbeeld met tractoren direct kan gestart worden met de ruiming.
Hoewel het gebruik van kabelkranen minder relevant is voor de Vlaamse omstandigheden,
worden hier toch de voornaamste soorten kabelsystemen besproken. Het gebruik van kabels en
geleidesystemen is een complexe techniek op zich. Daarom wordt eerst een kort overzicht
gegeven van de terminologie van de verschillende onderdelen.
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Tabel 10: Terminologie van de onderdelen van kabelsystemen (Visser, 1998).
Overspanning of span

Mast of spar

De overspanning is de afstand tussen twee
ondersteuningseenheden. Zo spreekt men van een single span als
er maar twee dragers zijn, maar men kan ook over langere afstand
ruimen waardoor de kabelafstand verdeeld wordt in verschillende
overspanningen.
Vroeger maakte men gebruik van een mast om de kabel op te
hangen, een boom of een paal. Tegenwoordig wordt de mast
meestal vervangen door een mobiele toren. Bomen worden soms
nog gebruikt als intermediaire steun bij grote overspanningen.

Toren

De toren is het belangrijkste onderdeel van het systeem. Niet alleen
wordt het gebruik van een mast vermeden, maar het systeem is
ook veiliger en stabieler. De toren kan een hoogte hebben van 5 tot
enkele tientallen meters. Stevige verankeringspunten zijn belangrijk

Kabeltrommels of drums

De kabeltrommel of drum is een grote lier die door een motor
wordt aangedreven. Deze trommel zorgt voor het transport van de
vracht, evenals het aanhouden van de juiste spanning. In de
kabeltrommel zit een remsysteem dat de snelheid van het op- of
afwinden kan vertragen of de kabeltrommel kan blokkeren.

Oogster, hauler of yarder

Dit is het geheel van toren, kabeltrommel, motor en het
dragervoertuig.

Slede of carriage

De slede is de transportkar waarmee de vracht wordt vervoerd. De
slede kan op 2 manieren over een kabel rijden: over een aparte
draagkabel (skyline) of over de main- en tailrope. Zelfrijdende
sledes behoren ook tot de mogelijkheden.

Hoofdlijn of mainrope

De hoofdlijn of mainrope is de kabel die voor het transport naar de
verzamelplaats zorgt.

Terugvoerlijn of haulback line of
tailrope
Draagkabel of skyline

Dit is de kabel die de transportkar of slede weer terug naar de
kapplaats brengt.
De draagkabel is tussen 2 vaste punten gespannen en dient als
steunpunt voor de slede. Bij skyline-systemen beweegt de
transportkar steeds over de skyline, maar de beweging zelf wordt
aangestuurd door de main- en tailrope.

Een eerste belangrijk onderscheid is dat tussen conventionele staande kabelsystemen en
mobiele kabelsystemen. De meeste moderne kabelkranen zijn op een dragervoertuig
gemonteerd (aanhangwagen, landbouwtractor, vrachtwagen, ...), waardoor de systemen
mobiel zijn en relatief snel kunnen opgebouwd worden.
Een tweede criterium voor het indelen van kabelkranen is het al of niet gebruiken van een
aparte draagkabel (skyline). Een relatief nieuwe ontwikkeling zijn de kabelkranen met een
gemotoriseerde slede die op eigen kracht over een draagkabel rijdt. Deze kabelkranen zijn het
eenvoudigst als het aankomt op opbouwen en bedienen. In wat hierna volgt worden de
voornaamste soorten kabelkranen kort besproken. Hierbij zal steeds aandacht gaan naar de
eventuele toepasbaarheid in Vlaanderen.

a)

Highlead en running skyline
Een highlead systeem bestaat uit twee kabels, waarbij de term highlead verwijst naar de plaats
van de hoofdlijn (mainrope) en de terugvoerlijn (de tailrope of haulback line) boven de grond
aan een mast of een toren. De kabeltrommels van de mainrope en de tailrope zijn zodanig op
elkaar afgestemd, dat wanneer de ene opwindt de andere automatisch afwindt. Het highlead
type kabelsysteem kan gebruikt worden voor zowel opwaarts, neerwaarts als vlak transport.
Een aangepaste versie van de highlead is de running skyline (Figuur 120). Hierbij geeft de
tailrope de vracht een extra opwaartse kracht. De tailrope, die altijd goed aangespannen blijft,
is namelijk via een extra bloksysteem aan de skyline gehecht. Op die manier wordt het afbuigen
van de skyline beperkt. Zo kan er over langere afstanden getransporteerd worden, zonder de
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inzet van intermediaire steunen. Een nadeel is wel dat enkel hout kan getransporteerd worden
dat tot onder de skyline werd aangevoerd.
Beide systemen maken gebruik van een eerder complex systeem van kabels en geleiderollen.
De bediening van dergelijke kabelkranen is specialistenwerk: de kabelspanning en de hoogte
van de kabels wordt geregeld door het bedienen van kabeltrommels en remmen, en doordat de
kabels soms ettelijke meters bewegen, is het erg gevaarlijk om in de buurt van de kabels te
komen (om een vracht te bevestigen bv.).

Figuur 120: Running skyline systeem (Visser 1998).

b) De eigenlijke skyline systemen
Hoewel hun uitvoering variabel kan zijn, hebben alle skyline systemen een gemeenschappelijk
kenmerk: de slede rijdt over een draagkabel of skyline. Hierdoor heeft de slede een vaste kabel
om over te rijden, waardoor het geheel minder kan bewegen en een skyline kabelkraan
aanzienlijk veiliger is dan de vorige systemen.
Net zoals bij highleads kan men gebruik maken van een staande of een mobiele yarder. De
mobiele systemen hebben de laatste jaren de conventionele kabelkranen praktisch verdrongen
(Figuur 121).

Figuur 121: Een mobiele skyline kabelkraan bij het ruimen van korthout. Alle onderdelen zijn op een
vrachtwagen gemonteerd, die op de bosweg blijft. De vrachtwagen is bijkomend uitgerust met een
laadkraan (foto KWF 2004).

Een skyline systeem bestaat uit een (onbeweeglijke) draagkabel, een hoofdlijn en een
terugvoerlijn. De vracht wordt vervoerd naar de verzamelplaats door het opwinden van de
kabeltrommel van de hoofdlijn. Na het lossen wordt de slede teruggebracht door de
terugvoerlijn op te winden terwijl de hoofdlijn opnieuw afwindt (Visser, 1998). Ook hier zijn de
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verschillende kabeltrommels perfect op elkaar afgestemd. Aangezien er bij dit soort systemen
gebruik gemaakt wordt van drie kabels, spreekt men wel eens van driekabelsystemen.
Driekabelsystemen kunnen ingezet worden in zowel vlak als hellend terrein.
Er kunnen stammen tot ongeveer 30 m naast de draagkabel vastgemaakt worden. Deze worden
dan eerst bijgetrokken tot onder de draagkabel (slede geblokkeerd op de draagkabel), waarna
de stammen dan verder geruimd worden door de slede te bewegen.

Figuur 122: Een driekabel skyline systeem in de praktijk. De draagkabel hangt hier op 12 m hoogte
tussen bomen gespannen. De hoofdlijn en terugvoerlijn worden aangedreven met de 2
kabeltrommels van een aanbouwlier achter een kleine landbouwtractor (Herselt, 2003).

Als de helling van elke overspanning groter is dan 20 %, dan volstaat de zwaartekracht om de
vracht bergafwaarts te transporteren en vervalt de noodzaak van een terugvoerlijn. In dit geval
spreekt men van een tweekabelsysteem (Figuur 123). Bij hellingen kleiner dan 20 % is echter
steeds een terugvoerlijn nodig.

Figuur 123: Overzicht van de onderdelen van een skyline 2 kabelsysteem. De skyline is de
draagkabel, en de mainline trekt de last heuvelopwaarts. De slede kan bergaf terugkeren door de
zwaartekracht (Visser 1998).

Skyline kabelkranen zouden ook in Vlaanderen kunnen ingezet worden in vlak terrein.
Natuurpunt heeft een eenvoudig driekabelsysteem in bedrijf (Figuur 122). De draagkabel wordt
tussen bomen gespannen, die verstevigd zijn met steunkabels. Hierdoor vervalt de noodzaak
van een toren, maar het opstellen is omslachtiger. De hoofdlijn en terugvoerlijn worden
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geleverd door een aanbouwlier met dubbele trommel op een kleine landbouwtractor. De kabels
worden met katrollen door het bos geleid en verbonden met de slede, die over de draagkabel
rijdt. De slede kan op de draagkabel geblokkeerd worden, waarna de hoofdlijn kan zakken en
hieraan boomstammen kunnen bevestigd worden. Afhankelijk van de hoogte van de draagkabel
slepen de stammen over de grond of worden ze volledig opgetild.

Figuur 124: Onderdelen van een eenvoudig skyline systeem. Links een intermediaire steun voor de
draagkabel, die bevestigd is aan een boom. Rechts een katrol om de terugvoerkabel door het bos te
geleiden, tot achteraan de draagkabel (Herselt, 2003).

c)

Zelfrijdende slede met eigen motor
Een kabelsysteem met een zelfrijdende slede is te vergelijken met een skyline systeem, waarbij
de taak van de hoofdlijn en de terugvoerlijn wordt overgenomen door een motor in de slede
(Figuur 125). De gemotoriseerde slede beweegt zichzelf over de skyline voort met aangedreven
wieltjes en brengt zo de vracht naar zijn bestemming. Men spreekt dan ook van
éénkabelsystemen. In de slede zit een extra kabeltrommel die d.m.v. radiobesturing kan in- en
uitspoelen. Aan deze kabel wordt de vracht bevestigd (Figuur 126). De kabel in de slede is
enkele tientallen meters lang, zodat stammen ook zijwaarts van de kabel kunnen bijgetrokken
worden.

Figuur 125: Conventioneel driekabelsysteem tegenover een éénkabelsysteem met een zelfrijdende
slede (figuur www.forsttechnik.at).

Een kabelsysteem met een zelfgemotoriseerde slede is zeer eenvoudig te bedienen. Door de
eigen aandrijving kunnen dergelijke kabelkranen zowel op hellend als op vlak terrein ingezet
worden (Owende et al. 2001). De speciale techniek en de radiobesturing maken het systeem
wel betrekkelijk duur.
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Figuur 126: Gemotoriseerde slede van het kabelsysteem Woodliner. De draagkabel hangt langs één
kant aan de toren, en is dieper in het bestand aan bomen vastgemaakt. De zilvergrijze constructie
bovenaan herbergt de aandrijfwielen, die de slede doen bewegen over de draagkabel. De kabel die
uit de slede komt, wordt bediend door een trommel in de slede. Alle functies van de slede zijn
radiogestuurd.

d) Gebergteharvester
Een gebergteharvester is een machine die een kabelsysteem met een harvesterkraan
combineert (Figuur 127). Alle onderdelen zijn gemonteerd op een vrachtwagen die op de
bosweg blijft. De kabelkraan kan volgens verschillende principes werken, maar is normaal van
het skyline type.
Bomen worden motormanueel geveld in het bestand en in hun geheel naar de bosweg
getrokken met de kabelkraan. Daar worden de bomen overgenomen met de harvesterkraan,
waarna ze onttakt, ingekort en onttopt worden. Een belangrijk nadeel van een dergelijk
systeem is dat de blad- en takbiomassa aan het bestand onttrokken wordt en geconcentreerd
naast de bosweg komt te liggen. Voor de Vlaamse context is een gebergteharvester niet
relevant.

Figuur 127: Een gebergteharvester met een kabelsysteem met toren en een harvesterkraan. Alle
onderdelen zijn gemonteerd op een vrachtwagen die op de bosweg staat (Hessen (D), juni 2004).
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4.3

Speciale en kleinschalige hulpmiddelen bij exploitatie

4.3.1

Paard
Nota: de auteur verontschuldigt zich om het paard tussen allerlei machines te bespreken, en wil
de hoop uitdrukken dat de eeuwenoude vakkennis van bosexploitatie met paarden niet verloren
gaat. Alle nostalgie ten spijt, is uitslepen met het paard op grote schaal geen economische
realiteit meer. Dit betekent helemaal niet dat alle bospaarden moeten afgeschreven worden,
maar helaas wel dat ze een zeldzaamheid worden die nog maar in speciale omstandigheden
zullen ingezet worden.
Over de inzet van paarden in de bosarbeid werd enkele jaren geleden al een uitgebreide studie
uitgevoerd (Trekpaarden in de bosarbeid, door Manu De Meulenaer en Willy Mertens). Er
bestaat zelfs een vereniging, vzw Paard en Bos, die o.a. het promoten van het gebruik van
trekpaarden in de bosarbeid tot doel heeft (www.chevaletforet.be). Een recent initiatief is een
Interreg III-project met partners uit Wallonië, Luxemburg en de Lorraine: Valorisation des
métiers liés à la traction chevaline. Het doel van dit project is om een professionele vorming
voor bosslepers op poten te zetten, om zo de teloorgang van dit beroep tegen te gaan.

Figuur 128: Geen machine, maar daarom niet minder doeltreffend: een paard trekt een slede met
korthout (demonstratie Zweden, 2005).

De Duitse interessevereniging voor trekpaarden onderscheidt 3 verschillende werkmethoden
met trekpaarden:
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korthout voorleveren met 1 paard tot bij de ruimingspistes, vervolgens uitrijden met
een forwarder die op de pistes blijft.



langhout uitslepen met 1 paard of een gespan. Mogelijk volledige ruiming met paarden;
alternatief is voorleveren tot bij de ruimingspiste en dan verder uitslepen met een
klemskidder die dan optimaal geladen kan worden. Deze laatste optie is een goed
voorbeeld van hoe paarden en machines samen optimaal kunnen ingezet worden.



uitrijden van sortimenten; een gespan trekt een uitrijwagen die is voorzien van een
motor om de laadkraan aan te drijven (Figuur 129). Deze laatste methode is echter
duurder dan het gebruik van een forwarder.
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Figuur 129: Een opmerkelijk uitrijcombinatie: de trekkracht van deze uitrijwagen wordt geleverd door
twee paarden, terwijl de energie voor de kraan uit een kleine verbrandingsmotor wordt gehaald
(demonstratie Zweden, 2005).

De mallejan of boomezel is een zeer oud tuig om de capaciteit van een trekpaard bij
bosexploitatie te vergroten. Een traditionele mallejan was grotendeels uit hout vervaardigd en
bestond uit 2 grote wielen op een boog in verbinding met een lange dissel. De boomstam werd
aan de mallejan bevestigd met de dissel omhoog. Vervolgens werd getrokken met het paard,
waardoor de mallejan de boomstam optilde. Hierdoor werd de glijwrijving van een slepende
stam vervangen door de rolwrijving van de mallejan, waardoor het paard een grotere last kon
vervoeren. Een modernere uitvoering van een mallejan is een in metaal met luchtbanden. Er
bestaan zelfs handkarren die volgens dit principe werken.

4.3.2

Hulpmiddelen bij motormanuele velling
Het eenvoudigste hulpmiddel om een motormanuele velling tot een goed einde te brengen, is
een wig of spie. Velwiggen zijn uit slagvast plastic of aluminium, zodat ze bij eventueel contact
met de kettingzaag deze niet beschadigen. Bij sterke vrieskou zijn aluminium velwiggen
aangewezen, omdat plastic exemplaren in de koude bros worden en zouden kunnen
versplinteren. Meestal hebben aluminium wiggen een kleinere hoek, waardoor ze meer kracht
kunnen uitoefenen bij zware vellingen. Kliefwiggen uit staal worden ook vaak gebruikt als
velwig, maar zijn hiervoor eigenlijk niet geschikt. De drijvende kracht voor een wig zijn enkele
flinke tikken van de hamer.
Een wig werkt volgens het hefboomprincipe. De functies van een wig zijn:


vermijden dat de zaagketting vast klemt




de val van een boom initiëren
een boom in een andere richting laten vallen dan de natuurlijke hangrichting (deze
techniek is niet onbeperkt bruikbaar).

Een handlier of tire-fort is een toestel dat met behulp van een kabel een trekkracht van 80 tot
320 kN kan uitoefenen. Als verankeringpunt worden bomen gebruikt (bevestiging met een
nylon band tegen schorsschade) en met rollen kan de trekkabel een hoek maken. De trekkracht
van een handlier volstaat om (niet al te zware) bomen tegen hun hangrichting te vellen of om
bomen die in een kruin blijven hangen tegen de grond te trekken. Het gebruik van een tire-fort
is eerder omslachtig, maar is onafhankelijk van motorkracht.
Een kleine katrol met een nylon bevestigingsband maakt het werken met een handlier veel
eenvoudiger. De katrol laat immers toe om de kabel in een hoek te leiden, aan verscheidene
bomen te bevestigen zonder de lier zelf te moeten verplaatsen, of door de katrol hoog te
bevestigen kunnen bomen zelfs enigszins omgetild worden. Als er motormanueel moet geveld
worden in een bestand waar de bomen gemakkelijk in elkaar blijven hangen en er is geen
machine voorhanden, dan kan een tire-fort en een katrol uitkomst bieden.
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Een technologischer uitvoering van de handlier is een kleine lier die wordt aangedreven door de
motor (± 5 kW) van een motorzaag. Een dergelijke lier is doorgaans op een kar gemonteerd en
is gebruiksvriendelijker dan een tire-fort. De trekkracht bedraagt ongeveer 1,3 ton.

Figuur 130: Een handlier of tire-fort (links) en een kleine lier aangedreven door de motor van een
zware motorzaag, gemonteerd op een transportkar (rechts) (foto’s www.grube.de).

Een velwig en een hamer horen deel uit te maken van de uitrusting van een professionele
exploitant. Een handlier is te omslachtig om courant te gebruiken; professionals zullen naar
geschikter middelen grijpen, zoals bijvoorbeeld een tractor met een lier.

4.3.3

Lastpakker of ijzeren paard
Een lastpakker, in het Engels meestal iron horse genoemd, lijkt op een transpalet op rupsen.
Het is een kleine rupsmachine die wordt aangedreven door een viertakt benzinemotor met een
vermogen van 5,5 of 9 PK. De rupsen zijn gemaakt van rubber, flexibel gemonteerd en van het
oplopende type.
Een lastpakker heeft standaard een laadplatform, een handlier en een sperdifferentieel en
weegt ongeveer 400 kg. Door de combinatie van een groot en flexibel draagvlak met een laag
totaalgewicht, heeft een lastpakker een zeer lage bodemdruk van ongeveer 0,15 kg/cm²
(opgave fabrikant). De prijs is eerder hoog: 9.000 € voor de basisversie en 12.000 € als de
lastpakker is uitgerust met een krachtiger motor.

Figuur 131: Een lastpakker waarop een handlier gemonteerd is. De rubber rupsen zijn van het
oplopende type en flexibel gemonteerd, waardoor de machine een zeer lage bodemdruk heeft.

Een lastpakker wordt voornamelijk gebruikt voor materiaaltransport en ruiming van lichte
sortimenten op zeer drassige bodems. Naar wens kan de machine uitgerust worden met een
boomezel, rongen of een kleine uitrijwagen. Deze hulpmiddelen maken de ruiming van klein
hout gemakkelijker, en sommige laten zelfs toe om zware boomstammen te ruimen.
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Figuur 132: Verschillende gebruiksmogelijkheden van een lastpakker. Links de ruiming van een zware
stam m.b.v. een extra wagentje, dat functioneert volgens het principe van een mallejan. Rechts
wordt een kleine uitrijwagen (met aangedreven achterwielen!) getrokken met een lastpakker die is
voorzien van een extra oliepomp voor het aandrijven van de hydraulische kraan (Elmia Wood, 2005).

4.3.4

Quad
Een quad is een soort motorfiets op 4 brede banden die in de sportieve uitvoering een slechte
naam heeft als wildcrosser. De landbouwversie is echter een vierwielaangedreven machine met
een lage bodemdruk die een zekere trekkracht kan uitoefenen.
Een quad is niet bijzonder geschikt om een paard te vervangen door met een sleepketting
stammen te ruimen. Er bestaan wel specifieke hulpmiddelen zoals een soort mallejan of een
uitrijwagen (Figuur 134 en Figuur 133). Met een wagentje met een boog kan langhout geruimd
worden, omdat één uiteinde van de stam dan opgetild wordt. Korthout kan best uitgereden
worden op een uitrijwagen, die op verschillende manieren geladen wordt.

Figuur 133: Twee werkmethoden voor de ruiming van hout met een quad. Links uitslepen van
langhout m.b.v. een sulky of boog die ervoor zorgt dat het voorste uiteinde van de stam wordt
opgetild. Rechts uitrijden van korthout met een uitrijwagen die wordt geladen van opzij (figuren
www.novajack.com).

Een gesofisticeerde versie van een uitrijcombinatie op basis van een quad is voorzien van een
uitrijwagen met een hydraulische laadkraan. De energie voor de laadkraan komt van een
hulpmotor. Deze drijft een oliepomp aan, en is vooraan de quad gemonteerd (eveneens
tegengewicht, zie Figuur 134). In sommige gevallen zijn de wielen van de uitrijwagen zelfs
aangedreven (Figuur 135). Dergelijke hydraulische aardigheden maken deze kleinschalige
technologie wel complex en duur. Met een beetje meer handenarbeid en lichte sortimenten,
geraakt men al een heel eind op weg. De oude methode van het laden van opzij bijvoorbeeld
neemt al genoegen met één handlier.

157

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

Figuur 134: Een quad met uitrijwagen. Vooraan de quad is een hulpmotor gemonteerd die de
oliepomp aandrijft voor de hydraulische kraan van de uitrijwagen. Een dergelijke combinatie is de
meest kleinschalige variant van een forwarder (KWF-Tagung, Hessen (D), 2004).

Figuur 135: Links een complete uitrijcombinatie op basis van een quad. De uitrijwagen is voorzien
van een hydraulische laadkraan, en de wielen zijn aangedreven door een metalen kooi. Rechts een
veel eenvoudiger (en goedkopere!) versie, die volstaat voor de ruiming van lichte sortimenten.
Zwaardere stamstukken kunnen in uitzonderlijke gevallen geladen worden met een tang en een
handlier (Elmia Wood, 2005).

Door toepassing van geschikte werktuigen, kan een quad dus gebruikt worden als kleinschalige
exploitatiemachine. Het laadvermogen van een dergelijke uitrijcombinatie is beperkt tot 1-2 m³;
hierdoor ontstaat er dan ook maar een lage bodemdruk. Het gewicht van de quad zelf bedraagt
ongeveer 200-250 kg, wat minder is dan de meeste kleine tractoren.
Exploitatietuigen op basis van een quad kunnen beschouwd worden als lage-impact
hobbymachines. Hun impact op het bosecosysteem is te situeren tussen die van een kruiwagen
en die van een kleine tractor.

4.3.5

Wiellader
Een wiellader is een machine op 4 even grote luchtbanden, meestal met knikbesturing. Normaal
is aan de voorkant van de machine een laadarm met een bak gemonteerd. Bij sommige
machines kan de laadarm roteren (zwenklader). De algemene bouw is dus vergelijkbaar met die
van een skidder, maar een wiellader is niet ontworpen als exploitatiemachine. De afmeting van
wielladers is erg variabel, gaande van kleine machines van 3-4 ton tot grote tuigen van meer
dan 10 ton.
De voornaamste functies van een wiellader zijn grondverzet in de wegenbouw en vrachtwagens
laden met zand en grind. De banden van de machine zijn voorzien om te weerstaan aan
scherpe obstakels, meer dan een lage bodemdruk te veroorzaken.
Zware wielladers worden dikwijls in de houtverwerkende industrie gebruikt om op de verharde
bedrijfsterreinen stammen te verplaatsen. Hiertoe wordt de bak vervangen door een grijper die
horizontaal liggende stammen kan manipuleren.
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Soms wordt de bak van een wiellader vervangen door een uitsleepklem, zodat de machine kan
gebruikt worden om boomstammen te ruimen. De zogenaamde zwenkladers, wielladers die een
draaibaar gemonteerde laadarm hebben, zijn hiervoor het best geschikt.
In het bos kunnen stammen geruimd worden met een wiellader op twee manieren:


de stam volledig optillen en voorwaarts ‘uitdragen’



de stam verslepen en achterwaarts rijden.

De eerste methode geeft een hefboomeffect, waardoor de druk op de voorwielen enorm
toeneemt en deze de bodem zwaar belasten (Figuur 136). De tweede methode is ergonomisch
onverantwoord, omdat de machinist constant achteruit moet rijden. De inzet van een wiellader
bij bosexploitatie is dus verre van optimaal.

Figuur 136: Een lichte wiellader met een uitsleepklem op de laadarm bij het ruimen van grove
dennen op hele lengte (Veluwe, 2003).

4.3.6

Holder kniktractor
Een vermeldenswaardige kleine tractor is die van het merk Holder. Het betreft een kniktractor
op 4 even grote wielen die kan voorzien worden van een hefinrichting. Het totale gewicht van
de basismachine bedraagt 2370 kg en het motorvermogen 50-70 PK. Vertrekkend van het
basisconcept kunnen verschillende uitvoeringen geleverd worden: multifunctionele machines
voor gemeenten, smalspoortractoren voor de wijnbouw en bostractoren.
In de bosversie is een Holder tractor uitgerust met een lier, een voorlader voor het stapelen van
stammen en een veiligheidskooi (Figuur 137). De machine kan op exact dezelfde manier als een
skidder gebruikt worden, zij het dan wel niet voor zware bomen. Bovendien laat de hefinrichting
met aftakas het monteren van aanbouwwerktuigen toe zoals een klepelmaaier of een
kliefmachine.

Figuur 137: Holder kniktractor uitgerust met een voorlader, een veiligheidscabine en een lier (foto
www.holder.on.ca).
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4.3.7

RaupTrac
Een RaupTrac is een heel eenvoudige machine die wordt gebruikt voor het voorleveren van
eerder lichte sortimenten. De machine bestaat uit een motor, een onderstel met rubber
rupsbanden en een lier.

Figuur 138: Een RaupTrac, eigenlijk niets meer dan een lier op rupsbanden die van op afstand
bediend wordt.

Het schild kan neergezet worden voor extra stabiliteit, en alle functies worden aangestuurd
d.m.v. afstandsbesturing. Naargelang de uitvoering weegt de machine 1800-1900 kg en kan de
lier 4-5 ton trekkracht ontwikkelen.

4.3.8

Helikopter
Helikopters worden in de bosbouw gebruikt als één van de volgende omstandigheden optreedt:


als wegenaanleg voor exploitatie in een afgelegen gebied duurder zou zijn dan
transport per helikopter (voor waardevol hout)



in gebergten als een schermbos zonder wegenontsluiting moet gedund worden om
sanitaire redenen (lawinegevaar voor een stad in het dal).

De kosten van een helikopter bedragen 45-70 €/m³ (CD Holzernteverfahren KWF, 2004). Een
rendabele inzet van helikopters vraagt een minutieuze voorbereiding. Door de hoge vliegkosten
enerzijds en het dichte wegennet anderzijds, is inzet van helikopters in de Vlaamse bosbouw
hoegenaamd niet realistisch.
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1

INLEIDING
Het hoofdstuk exploitatiemethoden is opgebouwd als een beschrijving van het correcte
gebruik van exploitatiemachines. Er wordt beschreven wat de mogelijkheden en de
beperkingen van de verscheidene machines zijn, en hoe ze best gebruikt worden om
rendabel te werken en de impact op het bosecosysteem te minimaliseren. Inzicht in de
mogelijkheden, beperkingen en impact van verschillende werkwijzen en machines laten
de beheerder toe om in een bepaald bestand voor een geschikte exploitatiemethode te
kiezen.
Een onontbeerlijke aanvulling hierbij is het deel Bosontsluiting, waarin het gebruik van
vaste ruimingspistes wordt toegelicht. Eens de beheerder de ruimingspistes heeft
uitgezet in het bos, volgt hieruit logischerwijs op welke manier zware exploitatietuigen in
het bestand kunnen rijden. Stammen die in de vakken tussen de vaste ruimingspistes
liggen, moeten er uit gehaald worden met een paard, een lier, een klem of een
kraanarm.
Manueel
uitdragen
beperkt
zich
vanzelfsprekend
tot
lichte
(brandhout)sortimenten.
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2

WERKMETHODEN VOOR VELLEN EN OPWERKEN

2.1

Motorzaag en hulpmiddelen bij motormanuele velling
Kennis en beheersing van veilige technieken voor het gericht vellen van bomen is een
minimumvereiste voor een exploitant die motormanuele exploitaties uitvoert. Hierbij telt
niet alleen een gemakkelijke velling van een boom, maar ook de ruiming van de
boomstam. Een boom die in de juiste richting geveld is, zal tijdens de ruiming
gemakkelijker en met minder schade uit het bestand gehaald worden.
Voor een beschrijving van het correcte en veilige gebruik van de motorzaag wordt
verwezen naar bestaande publicaties en de opleidingen van Inverde. Het boek Der
Forstwirt (1996) bijvoorbeeld bevat een schat aan informatie over veilige werkmethoden
met de motorzaag. In tegenstelling tot de meeste typische motorzaag-publicaties, wordt
in dit boek ruim aandacht besteed aan het gehele proces van de bosexploitatie (incl.
afvoer van de boomstammen, machine-inzet, ...).
Een speciaal aandachtspunt bij dit thema is het gebruik van wiggen voor het initiëren en
het sturen van de val van een boom. Een wig is een goedkoop, eenvoudig en
doeltreffend hulpmiddel, maar bij exploitaties in de Vlaamse bossen ziet men maar al te
vaak dat eens er een machine op de kap aanwezig is, geen wiggen meer gebruikt
worden. In de plaats daarvan worden bomen omgeduwd met een zware machine, vaak
terwijl de veller nog aan het zagen is. Een dergelijke werkwijze is dan misschien wel
gemakkelijk voor de veller, maar heeft 3 onmiskenbare nadelen:


voor de veller is het levensgevaarlijk zich op dezelfde vierkante meter op te
houden met een draaiende kettingzaag, een vallende boom en een duwende
tractor



omduwen met de machine vraagt veel manoeuvreren, waardoor een onnodig
grote oppervlakte bodem beschadigd wordt



de uurkost van een tractor is minstens een factor 100 duurder dan die van een
plastic of aluminium velwig en een zware hamer.

Figuur 139: Een slecht voorbeeld (links): omduwen is een gevaarlijke methode om een boom
te doen vallen. Let ook op de totale afwezigheid van de veiligheidsuitrusting van de veller
(Gontrode, oktober 2003). Dat het omduwen met een skidder courant gebeurt, wordt
aangetoond door de middelste en de rechter foto. Op het frame van de klem zijn
zelfgemaakte voorzieningen aangebracht om het omduwen van bomen te vergemakkelijken.

De enige veilige methode om een boom met een zware machine om te duwen, is door
deze eerst op wiggen te zetten. Pas als de veller weg is, kan de boom (bv. een randboom
van een populierenaanplant) omgeduwd worden met de skidder. In het allerslechtste
geval, als het velscharnier zou breken, valt de boom op de cabine van de skidder. De
veiligheidscabine is berekend om aan een dergelijke impact te weerstaan. Feit blijft wel
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dat men met omduwen niet dezelfde zekerheid heeft over de valrichting als bij
omtrekken met een kabel, en dat er meer bodemverstoring zal optreden.

Figuur 140: Plastic velwiggen (links) zijn het eenvoudigste en goedkoopste middel om de val
van een boom te initiëren. Als een boom te ver over hangt om de klus met een wig te klaren,
moet een kabel ingezet worden (rechts).

Als een boom te ver schuin hangt om hem met een wig alleen over te slaan, wordt dus
best gebruik gemaakt van een lier. Met een kabel kan op een voldoende hoogte van de
stam kracht uitgeoefend worden om de boom over te trekken (2-3 m volstaat meestal),
en bovendien kan de machine op een veilige afstand van de vallende boom opgesteld
worden. Als er te weinig plaats is voor de machine, kan een katrol gebruikt worden om
de kabel in een hoek te leiden.
Als er geen machine met een lier voorhanden is, kunnen hulpmiddelen zoals een tire-fort
of een kleine lier met een kettingzaagmotor gebruikt worden.

2.2

Aanbouwprocessor en two-grip harvester
Een processor is een werktuig dat gevelde bomen onttakt en inkort. Het wordt meestal
op de hefinrichting van een landbouwtractor gemonteerd. Bij dunningen in zwak
naaldhout blijft de tractor op de bosweg, of worden werkgangen voorzien waardoor men
met de tractor in het bestand kan rijden. De motormanueel gevelde bomen worden in
hun geheel naar de tractor gelierd. Dit gebeurt ofwel vooraf met een aparte lier, ofwel is
er een lier geïntegreerd in het processorwerktuig. Een aanbouwprocessor werkt optimaal
met stammetjes met een DBH van 12-16 cm. Maximale diameters zijn 30-40 cm,
afhankelijk van het apparaat. De productiviteit bedraagt 2-5 m³/u (Weerts 2002).
Eens de bomen voorgeconcentreerd zijn aan de werkgang, worden ze in de processor
gevoerd met een kabel (geïntegreerde lier) of een kraan. De bomen worden met
doorvoerrollen door de processor getrokken, zodat ze met messen onttakt kunnen
worden. Bij vooraf bepaalde stamlengten stopt het doorvoeren en worden de stammen
met de zaag van de processor ingekort in sortimenten. Hierdoor komen aan de
tegenovergestelde kant van de machine de onttakte stamstukken te liggen, die
vervolgens kunnen uitgereden worden met een uitrijwagen of een forwarder.
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Figuur 141: Een aanbouwprocessor op de hefinrichting van een landbouwtractor. De stam
wordt met een kleine kraanarm in de processor gelegd, waarna met de doorvoerrollen de
stam door het aggregaat getrokken wordt. Onttakken gebeurt met messen, inkorten met een
geïntegreerde kettingzaag (foto www.kwf-online.de).

Een two-grip harvester werkt ongeveer op dezelfde manier, met het verschil dat de
bomen met een velklem op een kraanarm uit het bestand gehaald worden. Het voordeel
hiervan is dat de velklem minder weegt dan het aggregaat van een single-grip harvester,
zodat meer hefvermogen beschikbaar is om zwaardere bomen te tillen. Nadeel is dan
weer dat meer ruimte nodig is om de stammen te manoeuvreren, zodat het gebruik van
een two-grip harvester ongeveer beperkt is tot de eindkap. Een bijkomend nadeel is dat
de manier van opwerken van het hout niet toelaat om een takkenmat neer te leggen
waarover de machine kan rijden.
Een two-grip harvester wordt nog maar weinig gebruikt. De machine is bijna volledig
verdrongen door de single-grip harvester, of kortweg harvester.

2.3

Harvester of houtoogstmachine

2.3.1

Inleiding
Een harvester is een hoogtechnologische exploitatiemachine die zeer economisch kan
werken met minimale schade aan het bos, op voorwaarde dat de exploitatie degelijk
wordt voorbereid. De voorbereiding bestaat uit het kiezen van geschikte bestanden en
voldoende oogstvolumes, het markeren van vaste ruimingspistes, het aanbrengen van
duidelijk zichtbare positieve en negatieve markeringen in het bestand en de
communicatie naar de machinist toe.

Figuur 142: Een goede voorbereiding en duidelijke markeringen zijn essentieel bij
gemechaniseerde exploitatie m.b.v. een harvester.
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Het formaat van de harvester moet geschikt zijn voor de afmetingen van de te
exploiteren bomen. De vakkennis van de machinist is zeer belangrijk. De ruiming van het
hout (meestal met een forwarder) vraagt eveneens voldoende aandacht, omdat bij dit
proces meestal de grootste schade aan het bos wordt toegebracht.
Het belang van een goede voorbereiding van machinale houtoogst wordt geïllustreerd
a.d.h.v. de studie van Bort & Pfeuffer (1999). In een 35-jarig fijnsparbestand, al
ontsloten met ruimingspistes met een tussenafstand van 20 m, werden onzichtbare
markeringen aangebracht die overeen kwamen met de vooraf bepaalde
beheerdoelstelling. Hierna testten ze drie varianten voor het aansturen van een tweede
dunning met harvester en forwarder:


markeren van toekomstbomen (positief) en dunningsbomen (negatief)



enkel toekomstbomen markeren, machinist bepaalt dunningsbomen op eigen
inzicht
geen markering, machinist voert dunning volledig naar eigen inzicht uit.



De voornaamste resultaten van dit onderzoek worden samengevat in Tabel 11. Uit deze
getallen blijkt duidelijk dat de productiviteit van de (dure) harvester afneemt naarmate
de intensiteit van de voorbereiding daalt. Een bijkomend gevolg is dat het
schadepercentage toeneemt, evenals de mentale belasting van de machinist. De cijfers
over de toekomstbomen tonen aan dat de keuze ervan niet kan overgelaten worden aan
de machinist (te veel TB per hectare, eerder dikke bomen dan evenwichtige
toekomstbomen).
Tabel 11: Samenvatting van de resultaten van een gemechaniseerde dunning in fijnspar met
verschillende intensiteiten van bestandsvoorbereiding (Bort & Pfeuffer 1999). (TB =
toekomstboom)
Grootheid
werktijd/boom (min.)
bomen/machine-uur
bestandsschade (%)
schade TB (%)
DBH TB (cm)
aantal TB (/ha)
waarvan ‘echte’ TB (%)
overeenkomst met onzichtbaar
aangeduide dunning (%)
productiviteit harvester (m³/u)
kosten harvester (€/m³)
tijd voor markering (u/ha)
kosten markering (€/m³)

TB + negatieve
markering
1,02
56
1,9
0
17,6
206
96
91

enkel TB
markeren
1,1
49
2,3
1,8
17,3
223
90
63

geen markering

8,9
14,4
4
5,1

6,4
17,9
1,7
2,4

7
17,5
0
0

1,18
44
3,6
10,7
19,2
335
65
47

Zuiver economisch bekeken is de goedkoopste variant het niet-voorbereiden van de
dunning, aangezien dan wordt bespaard op de kosten van de markering. Deze
mogelijkheid is echter geen waardige optie, omdat zo de bosbouwkundige doelstellingen
niet bereikt worden. Het hoofddoel van een dunning is immers het bos verbeteren; de
opbrengst hiervan is eerder bijkomstig. Blijft alleen de optie van een goede voorbereiding
van gemechaniseerde houtoogst, met duidelijke positieve (TB) en negatieve (weg te
nemen bomen) markeringen.

2.3.2

Inzetbaarheid
Gemechaniseerde houtoogst kan zowel voor dunning als voor eindkap. Harvesters
worden typisch ingezet bij de exploitatie van naaldhout, maar kunnen in sommige
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gevallen ook gebruikt worden om loofhout te oogsten. De hierna volgende tekst is
voornamelijk gebaseerd op volgende bronnen:


Gesprekken met binnen- en buitenlandse vakmensen, o.a. George Borgman
(beheerder), Rudy Panis (machinist), Sus Willems (beheerder), Frederik Vaes
(docent Inverde), Guy Geudens (onderzoeker UGent), Gilbert Verhoeven
(beheerder), Bart Van der Aa (Bos & Groen), Gerd Jantzen
(Maschineneinsatzleiter NLF), J.P. De Vries (docent Larenstein), gebroeders
Houwbrechts (machinisten), Bert Wierbos (houtkoper Norbord) en vele anonieme
machinisten.



Waldarbeitschulen der Bundesrepublik Deutschland 1996. Der Forstwirt. Verlag
Eugen Ulmer, Stuttgart, 685 p.
Niedersächsische
Landesforsten
1981.
Bestandesfeinerschliessung
und
Schlagordnung. Merkblatt nr. 9. 21 p.







a)

Niedersächsische
Landesforsten
1990.
Hochmechanisierte
Nadelholzdurchforstung + Laubholzdurchforstung mit Harvester. Merkblatt nr.
23. 18 + 8 p.
Niedersächsische Landesforsten 1992. Umweltschonender Maschineneinsatz.
Merkblatt nr. 28. 36 p.
Weerts, B. 2002. Einführungskurs für Studierende der FH Larenstein an der FH
Rottenburg. Fachhochschule Rottenburg, Rottenburg, 193 p.



van Leeuwen, J. & Nijssen, R. 1999. Houtoogst met harvesters. Bos en techniek
in ontwikkeling. AVIH & Larenstein. 54 p.



Eigen ervaring met de aansturing van gemechaniseerde houtoogst (met dank
aan bosgroepcoördinatoren en privé-boseigenaars voor het ter beschikking
stellen van de bossen).

Inzetbaarheid: afmetingen van bomen
De maximale veldiameter wordt bepaald door de maximale opening van het
harvesteraggregaat. Deze varieert van ongeveer 40 cm, over 60-70 cm tot 90 cm voor de
zeer zware aggregaten. Het dient benadrukt dat het hierbij gaat om de diameter aan de
stamvoet, die vaak beduidend groter is dan de diameter op borsthoogte. Daarom worden
soms relatief hoge stobben gezaagd om hinder van de wortelaanlopen te vermijden
(Douglas bv.).
Om redenen van rendabiliteit hebben harvesters ook een minimale veldiameter. Dit
enerzijds omdat dunne bomen een te klein houtvolume bevatten om dure machines
kunnen in te zetten, en anderzijds omdat in zeer dichte jonge bestanden het
harvesteraggregaat niet tussen de bomen geraakt. Als vuistregel kan een maximum
stamtal van 2000 per hectare genomen worden, en dit opdat de harvesterkop
gemakkelijk tussen de bomen zou kunnen gemanoeuvreerd worden. Harvesters zijn dus
perfect inzetbaar voor eerste dunningen, hoewel zeer dichte bestanden praktische
moeilijkheden kunnen geven.
Het al of niet kunnen sturen van de velling hangt af van de maximale veldiameter van
het aggregaat en de sterkte van de harvesterkraan. De veldiameter kan geforceerd
worden door met de harvesterkop te duwen zonder dat die zich volledig sluit rond de
boom. In dergelijke omstandigheden kan de val natuurlijk amper gecontroleerd worden.
Het zicht op een boom is steeds slechter vanuit een cabine dan wanneer men naast de
boom staat; dit is een nadeel van volledig gemechaniseerde tegenover motormanuele
velling. Anderzijds is de kraan een enorm voordeel, bijvoorbeeld voor het doen vallen van
lichte naaldbomen.
Als bomen ver van de machine moeten geveld worden (kraan op maximale reikwijdte),
en bijkomend betrekkelijk zwaar zijn voor de machine en/of tegen hun natuurlijke
hangrichting moeten vallen, kan men eveneens met de beperkingen van de harvester
geconfronteerd worden. De grens wordt eerder bereikt met loofhout dan met naaldhout,
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omdat loofbomen in het algemeen zwaarder zijn voor dezelfde diameterklasse. In het
slechtste geval moet de boom losgelaten worden om schade aan de harvester te
vermijden, waarna de boom oncontroleerbaar valt. Zwaardere harvesters met sterkere
kranen kunnen bomen in moeilijker omstandigheden vellen.
Natuurlijk weerhoudt niets de machinist ervan om enkele zware bomen motormanueel te
vellen en dan verder op te werken met de machine. In veel harvestercabines ligt een
motorzaag, en zoniet is er altijd wel een te vinden in de service-bus.

b) Inzetbaarheid: takkigheid en kromming
Een harvesteraggregaat is ontworpen voor het onttakken van typische naaldbomen met
fijnbetakte rechte stammen. Veel en kleine zijtakken zijn ideaal voor de
onttakkingsmessen van een harvesterkop; enkele dikke takken zoals bij zwaar loofhout
kunnen best verwijderd worden met een motorzaag. Rechte stammen worden zeer snel
door een harvesteraggregaat getrokken, terwijl kromme bomen de flexibiliteit van
motormanuele arbeid vereisen.

Figuur 143: Onttakken van een grove den die in vrijstand is opgegroeid kan nog net, maar is
aan de grens van de capaciteiten van een middelzware harvester (Putte (NL) zomer 2004).

Bij het onttakken van zwaarbetakte bomen kan het gebeuren dat de messen niet volledig
door de takken geraken, waardoor de stam stopt en het harvesteraggregaat zware
mechanische belastingen te verwerken krijgt. In praktijk wordt de grens soms bereikt bij
dennen die in vrijstand gegroeid zijn. Zeer lage betakking zoals bij vliegdennen
bijvoorbeeld kan ook problemen stellen om de boom vast te grijpen met het aggregaat.
Een harvesterkop is minstens een meter hoog, wat maakt dat de stammen behoorlijk
recht moeten zijn om zonder problemen door het aggregaat getrokken te kunnen
worden. Als de stammen erg krom zijn, kunnen de onttakkingsmessen zich vastduwen in
de stam.
Een typisch voorbeeld zijn de kromme toppen van veel Kempense grove dennen. Om het
laatste stuk top te onttakken is een machinist al gauw 30 seconden bezig met de
harvesterkop zwaar te belasten: 30 seconden à 120 €/u machinekost is ongeveer 1 €
kosten. Een stuk vezelhout (27 €/m³) van 2,5 m lang en 12 cm diameter is ongeveer
0,75 € waard... Kromme toppen blijven dus beter in het bos liggen; dit spaart geld uit,
geeft minder slijtage aan de harvesterkop, laat meer dood hout in het bos achter en laat
toe een dikkere takkenmat te bouwen om met de machines over te rijden.

c)

Inzetbaarheid: loofhout
De voornaamste beperkende factor bij de inzet van harvesters in loofhoutexploitaties is
de diameter van de zijtakken. Loofbomen hebben meestal harder hout dan naaldbomen
en hebben vaak dikke zijtakken, met een zware takaanzet.
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Figuur 144: Een zware harvester bij een dunning in beuk. Normaal gebeurt een dergelijke
operatie buiten het vegetatieseizoen om schorsschade te vermijden. Hier betreft het een
demonstratie op een bosbouwbeurs in juni; de stukken schors vlogen dan ook in het rond
(foto KWF, 2004).

Een andere moeilijkheid bij loofhout is het veelvuldige voorkomen van kromme stammen.
Een oplossing hiervoor is het bouwen van specifieke harvesteraggregaten voor de
exploitatie van loofhout, die korter zijn van bouw. Ook het verlagen van de druk op de
onttakkingsmessen kan soelaas brengen.

Figuur 145: Resultaat van een gemechaniseerde dunning in een zomereikenbestand met een
diameter van 30-40 cm. De typische waaiervormige zaagsnede van de harvester is duidelijk te
herkennen (Putte, Nederland, zomer 2004).

Het voorkomen van vorken is een andere eigenschap van loofhout die het rendabele
gebruik van een harvester in de weg staat. Voor een sporadische vork kan men de stam
inkorten net voor de vork, vervolgens loslaten, een vertakking afzagen en vanaf daar de
stam verder opwerken (Figuur 146).
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Figuur 146: Schematische voorstelling van de werkwijze van onttakken van een gevorkte stam
met een harvesteraggregaat (figuur Merkblatt 9 Niedersächsische Landesforstverwaltung).

Een dergelijke werkwijze kan tussendoor toegepast worden, maar als er een aanzienlijk
aantal gevorkte bomen moet geëxploiteerd worden, kan beter teruggegrepen worden
naar de motorzaag. Een harvester is immers optimaal voor het wegnemen van veel fijne
takken, een motorzaag voor enkele zware takken.

Figuur 147: Het voorkomen van gevorkte stammen stelt specifieke problemen bij de inzet van
harvesters in loofhoutexploitaties. De snede links in de stam werd veroorzaakt door het
vastlopen van een onttakkingsmes in de vork. Nadat de vork weggezaagd is, worden de 2
toppen apart opgewerkt.

In Niedersachsen stellen de beheerders dat loofhout tot 80 jaar oud met een zware
harvester kan geëxploiteerd worden. Deze vuistregel geldt niet voor soorten zoals
Amerikaanse eik, maar eerder voor beuk, Europese eiken, esdoorn en berk. Met de meer
courante middelzware harvesters kunnen zonder problemen eerste of tweede dunningen
in loofhout uitgevoerd worden, mits de bestanden ontsloten zijn met ruimingspistes
(bodembescherming en toegang voor machines).

d) Inzetbaarheid: oogstvolume
Om redenen van rendabiliteit is het nodig om een voldoende groot houtvolume bij elkaar
te brengen om een harvester in te zetten. Op bestandsniveau is 30 m³/ha een minimum,
maar in sommige gevallen kan ook minder geschalmd worden. De factor die de
rendabiliteit hier beïnvloedt, is de verplaatsingstijd tussen bomen binnen het bestand.
Een andere factor is de vaste kost van de verplaatsing van een harvester met een
dieplader. Met een harvester kan 1-3 hectare per dag doorlopen worden. Daarom is het
best om werkblokken van ongeveer 30 ha te voorzien, zodanig dat de vaste
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verplaatsingskost relatief laag blijft. Om hieraan tegemoet te komen, wordt een minimum
lotgrootte van ongeveer 1000 m³ aangenomen. Dit volume kan echter met enkele 100-en
m³ naar beneden gaan als het om een kleine verplaatsing gaat of als de harvester op
eigen kracht langs boswegen aan de plaats van exploitatie geraakt.
De praktijk heeft uitgewezen dat zelfs kleine percelen met een harvester kunnen
geëxploiteerd worden, door het gezamenlijk beheer van de bosgroepen.

e)

Inzetbaarheid: terrein
Harvesters zijn machines met een hoge mobiliteit in moeilijk terrein, maar er zijn
beperkingen. In dit opzicht is het aangewezen om zelfs een stap verder te denken.
Meestal is het immers niet de harvester, maar de uitrijcombinatie die de meest
beperkende factor is. Een geladen forwarder is bijna altijd zwaarder dan een harvester en
moet meerdere keren passeren, zeker als verschillende sortimenten gescheiden worden
uitgereden. Als een landbouwtractor met een uitrijwagen wordt gebruikt, moet
bijkomend rekening gehouden worden met de terreinruwheid. Harvesters en forwarders
met knikbesturing en bogie-assen zijn namelijk mobieler in moeilijk terrein dan
landbouwtractoren met een kar achteraan.
Een harvester is een zware machine met een hoge bodemdruk, zelfs als het gaat om een
exemplaar met 6 of 8 wielen en brede lagedrukbanden. Bodems met lage draagkracht
(draineringsklassen e, f, g; veen) zijn dus niet geschikt om een harvester laten over te
rijden omwille van het risico op instulping. Voldoende gedraineerde zandbodems
daarentegen zijn zeer geschikt omdat de technische draagkracht in de meeste gevallen
volstaat.

Figuur 148: Niet elk terrein is zonder meer geschikt om er zware houtoogstmachines te laten
passeren. Links een venige standplaats in Niedersachsen, Duitsland, waar de inzet van een
harvester en forwarder aanzienlijke instulping en wortelschade veroorzaakte. Rechts een
typische droge Kempense zandgrond (Heidehuizen, winter 2003); de passage van een geladen
forwarder laat ook hier zijn sporen na, maar de draagkracht van de bodem is duidelijk hoger.

De terreinhelling kan problemen stellen voor de stabiliteit en mobiliteit van harvesters.
Dwarshellingen zijn kritische dan langshellingen, en bergaf rijden kan op steilere
hellingen dan bergop. Bij een dwarshelling groter dan 5 % neemt het risico op kantelen
toe, zeker als ‘moeilijke’ bomen geveld worden. Omkantelen is geen theoretisch risico;
van tijd tot tijd gebeurt het echt (machinist van firma Meulendijks, pers. med.).
Als de machine de richting van de maximale helling kan volgen, staat ze veel stabieler.
Een maximale helling van 35 % kan als vuistregel aangenomen worden. Voor de Vlaamse
praktijk kunnen landduinen moeilijkheden geven; de korte maar steile helling kan dikwijls
niet genomen worden. In dat geval moeten de bomen motormanueel geveld worden,
zodanig dat ze binnen het kraanbereik van de harvester vallen. Ze kunnen dan met de
top bijgetrokken worden en alsnog machinaal opgewerkt worden.
In bijzondere gevallen worden met gewone harvesters bossen op hellingen tot 40 %
geëxploiteerd (Forst & Technik 11 2004). De inzet van speciale gebergteharvesters op
rupsen kan tot hellingen van 60-70 %, maar dergelijke hellingsgraden zijn niet relevant
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voor de Vlaamse bosbouw. Men kan zich bijkomend de vraag stellen of het ecologisch
verantwoord is om op dergelijke steile hellingen te rijden met zware machines omwille
van het erosiegevaar.

f)

Inzetbaarheid: vaste ruimingspistes
Een harvester kan maar ecologisch verantwoord en economisch rendabel werken als
vooraf door de beheerder vaste ruimingspistes gemarkeerd werden in het bestand.
Duidelijk gemarkeerde ruimingspistes hebben hierbij 2 verdiensten:


het reële risico op bodemverdichting minimaliseren in de ruimte



de dure machines efficiënt laten werken.

Voor de praktische kant van het aanduiden van ruimingspistes wordt verwezen naar het
hoofdstuk over bosontsluiting. Kort samengevat hebben vaste ruimingspistes voor
harvesters volgende eigenschappen:



recht (eventueel een knik, verloop aanpassen aan terreinomstandigheden)
parallel (idem terreinomstandigheden)



3 – 4 m breed (breedte van de machine + 0,5 m ruimte aan beide kanten)



tussenafstand van 20 m (center tot center, de gemiddelde reikwijdte van een
harvesterkraan bedraagt 10 m).

Een schematisch overzicht van deze werkwijze wordt op schaal weergegeven in Figuur
149. De tekening stelt een bestand grove den voor, waarin een dunning gemarkeerd is.
Alle bomen op de ruimingspiste zijn eveneens gemarkeerd als dunningsboom, en worden
verwijderd tijdens de doorgang van de harvester.

Figuur 149: Schematisch overzicht van de werkwijze van een harvester en een forwarder in
een bestand dat ontsloten wordt door vaste ruimingspistes met een tussenafstand van 20 m.
De harvester (rode machine) velt de dunningsbomen (rood) binnen het bereik van de
kraanarm (10 m) en legt de sortimenten naast de piste. De forwarder (blauwe machine) volgt
het spoor van de harvester en laadt het hout op. Takken en toppen komen zoveel mogelijk op
het machinepad terecht.
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g) Inzetbaarheid: markeringen
Een duidelijke positieve en negatieve markering in het bestand vergemakkelijkt de taak
van de machinist (uitvoering) en van de beheerder (communicatie met de machinist,
aansturen van de werken). Hierdoor verhoogt de kans om de beheerdoelstellingen met
succes te bereiken.
Markering van de ruimingspistes en de weg te nemen bomen gebeurt best met
felgekleurde verf. Verfmarkeringen zijn namelijk in bijna alle weer- en
lichtomstandigheden zichtbaar. Duidelijke markeringen worden des te belangrijker
naarmate de structuur van een bestand complexer wordt.
Het tracé van een ruimingspiste wordt aangeduid door verticale verfstrepen op de bomen
die op de piste staan. Dergelijke piste-bomen krijgen een verticale streep op de voor- en
achterzijde, zodat de harvestermachinist de piste langs beide kanten kan volgen. Andere
te exploiteren bomen krijgen stippen of verfstrepen, die van alle kanten gezien kunnen
worden. Voorbeelden van dergelijke markeringen zijn 3 stippen of 2 schuine verfstrepen
(Figuur 150). Het zetten van strepen zou minder verf verbruiken dan stippen (Gilbert
Verhoeven, pers. med.).

Figuur 150: Duidelijke markering van een weg te nemen boom. Op de achterzijde staat ook
een verfstreep, zodat vanuit alle hoeken zichtbaar is dat deze boom tijdens de dunning moet
weggenomen worden.

Figuur 151: Twee vormen van negatieve markeringen: verticale strepen op de bomen die op
het tracé van de ruimingspiste staan, en stippen voor dunningsbomen (Oud-Turnhout 2005 en
Putte 2004).
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Figuur 152: Positieve markering van een toekomstboom (links). De dichtste concurrent is
aangetekend als dunningsboom met een klassieke schalm. Rechts een zicht op een voorbereid
bestand, met een ruimingspiste in een dennenbestand dat voor het eerst gedund wordt
(Wachtebeke, winter 2004).

Toekomstbomen worden best gemarkeerd met 3 blauwe verfstippen van een duurzame
verfsoort of een sisal touw. Deze positieve markering vergemakkelijkt het werk van de
machinist; de bomen die zeker niet mogen beschadigd worden zijn dan immers duidelijk
zichtbaar vanuit de cabine (van der Jagt et al. 2000).
Schalmen met de bijl is ook mogelijk bij de inzet van een harvester, tenzij een struiklaag
de zichtbaarheid in het bestand beperkt. Om een goede zichtbaarheid vanuit elke hoek te
verzekeren, is het echter nodig om langs 3 zijden te schalmen. Dit zou een serieuze
fysieke belasting van de beheerder betekenen; daarom wordt ten sterkste aanbevolen
om markeerverf te gebruiken. De spuitnevel van verf houdt echter ook een
gezondheidsrisico in.

2.3.3

Werkwijze van een harvester bij korthoutmethode
De korthoutmethode is de aangewezen exploitatiemethode om een harvester te
gebruiken. In de internationale literatuur wordt hiernaar verwezen met de term cut-tolength harvesting (CTL), wat wil zeggen dat de stammen in het bestand worden ingekort.

a)

Doorgang en rijrichting
Als een harvester in het bestand komt, moet er voldoende ruimte zijn voor de machine.
Hetzelfde geldt voor de gemechaniseerde ruiming van het hout. Een typische
middelzware harvester (meest gebruikt in Vlaanderen) is ongeveer 2,6 m breed. De
methode bij uitstek om ruimte voor de machine te voorzien, is het aanduiden van vaste
ruimingspistes. In Nederland wordt hiervoor de term ‘dunningspaden’ gebruikt.
Een harvester zou ook door kunnen als de bomen van een ouder bestand voldoende wijd
uit elkaar staan, maar wanneer geen ruimingspistes aangeduid worden, zal steeds een
groter aandeel van de bestandsoppervlakte beschadigd worden. Slingerende
machinepaden zijn minder efficiënt, veroorzaken meer bodemschade door de hoge
schuifkrachten, en verhogen het risico dat de uitrijcombinatie het spoor van de harvester
niet zou volgen. Het bepalen van het machinepad overlaten aan de machinist wordt
daarom ten sterkste afgeraden10; de beheerder bepaalt de ligging van de ruimingspistes!
In typische Kempense dennenbestanden hangen de boomtoppen van nature naar een
bepaalde richting, meestal het noordoosten. De ene machinist rijdt graag dwars op de
hangrichting, de andere met de hangrichting mee. Het gaat dan om persoonlijke
voorkeuren voor het vellen van de bomen. Meestal echter bepaalt de hoofdontsluiting

10

veel machinisten beweren van zichzelf dat ze even goed kunnen werken zonder
ruimingspistes als mét, maar dit is onmogelijk. Goede machinisten onderkennen de
voordelen van gemarkeerde machinepaden.
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(boswegen) of de terreinhelling in welke richting moet gereden worden, dus met de
hangrichting van de bomen hoeft weinig of geen rekening gehouden te worden.

b) Boom zoeken
In eerste instantie zoekt de machinist een boom om te vellen. Dit gaat het snelst als de
bomen gemarkeerd zijn met felgekleurde verf, en als de markering langs alle kanten
zichtbaar is. Duidelijke markeringen vermijden eveneens dat de machinist wat gaat
rondrijden op zoek naar schalmen (bv. in een donker Douglasbestand).
Men zou de markeringen kunnen aanbrengen op de kant van de boom die naar de
ruimingspiste gericht is, maar dit maakt de zaken nodeloos gecompliceerd. Bovendien is
het voor een machinist gemakkelijker om een boom schuin voor de machine op te
merken, dan haaks ernaast. In het laatste geval rijdt de machinist eerst de boom voorbij,
ziet de markering en moet dan weer een eindje terugkeren om de boom te grijpen. Het is
dus best om op de weg te nemen bomen markeringen aan te brengen die langs alle
kanten zichtbaar zijn (bv. 3 stippen, 2 strepen).

c)

Beoordelen van de boom
Eens een gemarkeerde boom gelokaliseerd is, zal de machinist de opbouw van de kruin
en de natuurlijke hangrichting van de boom proberen te beoordelen, om zo de optimale
velrichting te bepalen. Dit is moeilijker dan wanneer er motormanueel geveld wordt,
omdat de hangrichting van een boom minder goed kan bepaald worden vanuit een
cabine dan vanaf de stamvoet.
Het inschatten van de valrichting van een boom is belangrijk om 3 redenen:


beperken van velschade



efficiënt werken



veiligheid voor mens & machine.

d) Vellen
De velrichting met een harvester is bij voorkeur haaks op het machinepad, van de
machine weg. Dit is het eenvoudigst voor het opwerken, omdat de boom dan recht naar
de machine kan bijgetrokken worden. Takken en toppen vallen dan voor de machine, en
het korthout komt naast het machinepad te liggen.
Andere velrichtingen zijn ook mogelijk, zolang de bomen met minimale schade kunnen
bijgetrokken worden, de gezaagde sortimenten in de buurt van de ruimingspiste komen
te liggen en takken & toppen zoveel mogelijk voor de wielen van de harvester terecht
komen.
Als er een waardevolle nevenetage moet gespaard worden, kan de machinist de bomen
eventueel op de ruimingspiste laten vallen door hun val met de harvesterkraan te sturen
(bv. exploitatie in Heidehuizen, februari 2004).
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Figuur 153: Schermslag in boscomplex Heidehuizen waarbij de harvestermachinist de
specifieke instructie kreeg om de kronen van de dennen zoveel mogelijk op de ruimingspiste
te laten vallen. Vooraf werden de pistes door de beheerder gemarkeerd met verf. De prioritair
te sparen zomereiken in de nevenetage werden opvallend gemarkeerd met een gekleurd
plastic lint (Mol, februari 2004).

Bij eindkap in een schermslagsysteem kan ook een gecombineerde motormanuelegemechaniseerde methode toegepast worden. Er wordt dan motormanueel geveld en
onttakt, om de velrichting optimaal te bepalen en schade bij het bijtrekken van een
volledige boom te voorkomen. De stam bijtrekken naar de ruimingspiste en inkorten
gebeurt met de harvester.
Eens de situatie beoordeeld is, strekt de machinist de kraan uit en grijpt de boom met de
harvesterkop. Normaal klemt men de boom vast en wordt het harvesteraggregaat dan tot
helemaal tegen de grond geduwd, om zoveel mogelijk hout weg te zagen. Met de kraan
wordt de boom in de richting van de opening van de harvesterkop gedrukt en dan komt
de velzaag in actie.

Figuur 154: Een goede harvestermachinist maakt gebruik van de volledige reikwijdte van de
kraanarm (± 10 m) om een boom te vellen van op het machinepad (Veluwe, winter 2003).

Met een harvester wordt een boom normaal in één beweging doorgezaagd. Op dat
moment komt de boom los van de stobbe en valt hij in de richting van de opening van de
harvesterkop.
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Figuur 155: Typisch uitzicht van een boomstronk waarvan de stam werd afgezaagd met een
harvester. In tegenstelling tot een motormanueel gevelde boom is de zaagsnede volledig vlak
en staan de strepen van de zaagketting waaiervormig in het hout.

De harvesterkop scharniert in zijn eigen frame, dus in principe valt de boom in de richting
waarin de kop scharniert. Afwijkingen zijn mogelijk als de machinist het zwaartepunt van
de boom verkeerd heeft ingeschat; het kan gebeuren dat de boom dan in een andere
richting dan voorzien valt. In dat geval zal ofwel het volledige harvesteraggregaat
meegeven (hangt aan een cardangewricht), ofwel moet de machinist de klem lossen en
valt de boom totaal ongecontroleerd.

Figuur 156: Gemechaniseerde dunning in lork met een relatief lichte machine. De boom valt
haaks van de ruimingspistes weg, om het hout efficiënt op te werken aan de
tegenovergestelde kant. Op de voorgrond een ruimingspiste met houtstapeltjes langs beide
kanten (Aalter, winter 2003).
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Figuur 157: Links een eindkap van fijnspar met een zware harvester. Tijdens het ten val
brengen is de ervaren machinist al gestart met de stam door de harvesterkop te voeren. Het
hout komt op kleine stapels naast het machinepad te liggen, om de ruiming met een
forwarder te vergemakkelijken (Zweden, mei 2003). Rechts het vellen van een grove den met
een middelzware harvester. De boom stond voor de machine en wordt van de machine weg
geveld (natuurlijke hangrichting) omdat er toch voldoende ruimte is in het bestand (Putte,
zomer 2004).

Als de velrichting van een boom erg geforceerd moet worden, kan voor bomen tot
ongeveer 20 cm diameter de volgende werkwijze toegepast worden. De boom wordt
eerst vastgegrepen op een 3-tal meter hoogte en met de kraan wordt hij in zijn geheel in
de juiste valrichting getrokken of geduwd. Het gehele wortelstelsel geeft dan mee.
Vervolgens wordt de boom laag tegen de grond afgezaagd, en kan hij enkel vallen in de
richting waarin hij scheef geduwd is (half ontworteld).
Voor zwaardere bomen kan een analoge werkwijze gevolgd worden, maar dan moet een
tweede persoon de boom motormanueel afzagen omdat de kraan niet voldoende kracht
heeft om dikke bomen te ontwortelen.
Een andere mogelijkheid is om een zware boom eerst enkele keren in te zagen op de
plaats waar bij motormanuele velling de valkerf zou komen, vervolgens het
harvesteraggregaat langs de andere kant van de boom te plaatsen en deze dan te vellen.
Deze techniek bootst een klassieke velling na door langs één kant van de boom eerst
materiaal weg te nemen. Dit gaat vanzelfsprekend minder goed dan met een motorzaag.

Figuur 158: Geforceerde velling van relatief zware bomen (het zakmes is 10 cm lang). Met de
zaag van het harvesteraggregaat werd langs één kant materiaal weggezaagd, om de boom
dan langs de andere kant door te zagen en naar links te laten vallen (links een Nederlandse
zomereik, rechts een Duitse fijnspar).

Als een boom te zwaar is om met een bepaald harvestertype te vellen, is het beter (en
veiliger) hem motormanueel te vellen, eventueel met ondersteuning van een wig of een
kabel. Dit is een heel eenvoudige oplossing, die onder druk van de aanwezigheid van een
grote machine wel eens over het hoofd wordt gezien.
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e)

Opwerken: onttakken en inkorten
Nu de boom geveld is, wordt hij met de kraan bijgetrokken tot voor of naast de machine
en wordt het opwerken aangevat. Het is vooral in dit stadium dat er schade optreedt aan
een eventuele struiklaag of nevenetage. De gehele boom, compleet met top en zijtakken,
wordt namelijk over de grond versleept waardoor stuiken en jonge bomen kunnen
beschadigd worden. Zeker in het geval van banaanvormige dennenkronen kan relatief
veel schade aan de nevenetage toegebracht worden.

Figuur 159: Enkele details van het opwerken van dennenhout met een middelzware harvester.
Links wordt de gevelde boom bijgetrokken naar de overzijde van de ruimingspiste; door het
verslepen van de niet-ontkroonde boom kan schade aan struiklaag en nevenetage ontstaan.
Centraal het inkorten in sortimenten; het doorzagen gaat zo snel dat de stam de kans niet
krijgt om in te scheuren. Rechts een detail van hoe het korthout efficiënt wordt klaargelegd
naast het machinepad om geruimd te worden met een uitrijcombinatie (Putte, zomer 2004).

In het ideale geval hangt het harvesteraggregaat voor de machine, met de boom erin
geklemd. De machinist zet de doorvoerrollen in werking, zodat de stam door de
onttakkingsmessen getrokken wordt. De takken vallen dan voor de machine neer, zodat
een takkenmat gevormd wordt die de bodem beschermt tegen de belasting door de
harvester en de uitrijcombinatie. Als een stamstuk afgezaagd wordt, valt het neer naast
het machinepad, waar het gemakkelijk kan opgeladen worden door de uitrijder. De
procedure van doorvoeren, onttakken en inkorten wordt herhaald tot de stam helemaal
opgewerkt is.

Figuur 160: Een bijzonder nette dunning in Corsikaanse den. Het hout is volgens het boekje
opgewerkt, zodat de takken als beschermende takkenmat op de ruimingspiste komen te liggen
en het korthout naast het pad klaar ligt om uitgereden te worden (Geel, zomer 2003).

Het doorvoeren van de stam stopt automatisch bij een vooraf geprogrammeerde
stamlengte (boordcomputer). De machinist beslist dan om het hout af te zagen. De
computer stelt de indeling in sortimenten voor, maar dit kan eventueel bijgestuurd
worden door de machinist. Bijvoorbeeld als er een duidelijk gebrek in de onderstam zit,
kan de machinist beslissen eerst een (korter) stuk vezelhout te zagen en dan pas zaag-
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of OSB-hout opwerken11. Er kunnen verschillende sortimenten geprogrammeerd worden,
maar in de praktijk worden er meestal maar 2-3 gezaagd.
Als er verschillende sortimenten gezaagd worden, zal tussen het zagen van 2 sortimenten
het harvesteraggregaat iets verplaatst worden, zodanig dat de verschillende sortimenten
op verschillende stapeltjes komen te liggen. Ook is het belangrijk dat de houtstapeltjes
zodanig klaargelegd worden dat ze gemakkelijk met een kraan kunnen opgeladen
worden. Dit maakt het werk van de uitrijcombinatie aanzienlijk efficiënter (Figuur 162).

Figuur 161: Korthout wordt met de harvester naast de ruimingspiste klaargelegd op kleine
stapeltjes die in één keer met de kraan van de forwarder of uitrijwagen kunnen geladen
worden. Verschillende sortimenten (bv. zaaghout en vezelhout) worden gescheiden
neergelegd (foto KWF, 2004).

Figuur 162: Duitse instructiefiche die weergeeft op welke manier korthout manier kan
klaargelegd worden in het bestand. Links te vermijden fouten, rechts de correcte werkwijze
(figuur Merkblatt 9 Niedersächsische Landesforstverwaltung).

In de echte wereld geval gebeurt het wel eens dat een boom niet zomaar uit het bestand
getrokken kan worden om hem dwars over het machinepad te plaatsen en op te werken.
Dan kan het gebeuren dat het opwerken onder een andere hoek of verder van de
machine gebeurt. Hiermee wordt schade aan het blijvende bestand vermeden omdat de
boom niet in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd wordt. De takken komen in
dergelijke gevallen niet voor de machine te liggen (geen takkenmat), maar liggen meer
verspreid in het bestand. Zolang het korthout in het bereik van de forwarderkraan ligt (6
tot 9 m), is er technisch gezien geen probleem.

11

zaaghout is typisch 3-5 m lang, OSB-hout is 2,45 m en vezelhout wordt op lengtes van
2 m gezaagd.
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Wanneer de volledige boom is opgewerkt, blijft alleen de top nog over in de
harvesterkop. Bij de ideale procedure wordt de top losgelaten en valt hij automatisch
voor de machine. Anders kan de machinist de top in het bestand laten vallen, of beter
eerst op het machinepad leggen alvorens de volgende boom te zoeken. Algemeen is een
takkenmat een goed middel om bodemverdichting te verminderen (Ampoorter 2005). Op
bosbodems met lage draagkracht is het aangewezen om extra aandacht te besteden aan
het opbouwen van een voldoende dikke takkenmat, om de mobiliteit van de machines te
verzekeren.

Figuur 163: Een harvester aan het werk op een takkenmat bij een dunning in grove den. Het
kroonhout vormt een beschermende laag tussen de zware machine en de bosbodem. Links in
beeld de verticale markering van een 2de ruimingspiste die in de richting schuin van de
machine weg buigt (Veluwe, winter 2003).

Nu is de machinist klaar om de volgende boom te zoeken, te vellen en op te werken
(Figuur 164). Dit kan eventueel aan de andere kant van het machinepad, zodat
overbodige verplaatsingen van de gehele machine worden vermeden.

Figuur 164: Sequentie van het vellen van een boom, over onttakken en inkorten tot het
zoeken van de volgende boom (Oud-Turnhout, januari 2005).

2.3.4

Werkwijze van een harvester bij langhoutmethode
Hoewel een harvester niet ontworpen is om stammen op hele lengte te exploiteren, is dit
wel mogelijk. Het vellen van de bomen gebeurt dan best in de richting schuin voor of
schuin achter de machine, zodanig dat de bomen evenwijdig met het machinepad
kunnen getrokken worden (Figuur 165). Bij dunning is dit heel belangrijk voor de ruiming
achteraf (paard, tractor, klembankskidder), om te vermijden dat de stammen dan nog
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moeten gedraaid worden tussen voorbehouden bomen. Bij eindkap speelt de richting van
de boomstammen een kleinere rol.

Figuur 165: Bij een dunning in een gemengd naaldbos werden sommige fijnsparstammen als
langhout apart gehouden, terwijl de meeste stammen in het bestand ingekort werden. De
stammen op hele lengte werden dan neergelegd in de richting van de ruimingspiste, om het
uitslepen met een tractor te vereenvoudigen (Niedersachsen (D), augustus 2004)

Eens de volledige boom aan de rand van het machinepad ligt, kan hij onttakt worden.
Sortimenten zagen blijft achterwege, om de stam op hele lengte te houden. Hierdoor
wordt het onttakken iets omslachtiger dan bij de korthoutmethode.
Het gebruik van een harvester met de langhoutmethode is enkel verantwoord als de
stammen ook op hele lengte verwerkt worden (heipalen bv.). Anders is het veel
efficiënter om de stammen in het bestand in te korten en als sortimenten uit te rijden.
Het vellen en ontakken van zware bomen vraagt ook om een zware harvester, waardoor
de bosbodem zwaar belast wordt. Voor de Vlaamse praktijk biedt de langhoutmethode
met een harvester geen voordelen tegenover motormanuele velling of de
korthoutmethode.

2.3.5

Kwaliteit en efficiëntie
De kwaliteit van een velling met harvester hangt veel meer af van de machinist dan van
de machine. Er bestaat een wereld van verschil tussen een machinist die met een
harvester kan werken en een goede harvestermachinist. In Scandinavië duurt de
opleiding tot harvestermachinist verschillende jaren, en in Duitsland en Nederland weet
met dat een machinist maar een hoog niveau bereikt na minstens 1 jaar ervaring met de
machine.

Figuur 166: Hulpmiddelen bij de opleiding tot harvestermachinist in het vormingscentrum
Münchehof van de Niedersächsische Landesforsten. Links een elektronische
harvestersimulator, en rechts een stationaire oefenmachine.
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Een goede harvestermachinist is vanzelfsprekend vertrouwd met alle bedieningsorganen
van de machine. Hij of zij kent de mogelijkheden en beperkingen van de harvester, en
houdt bovendien rekening met volgende zaken:


positionering van de harvester bij het opwerken van een boom, zodanig dat de
volgende boom kan geveld worden met minimale verplaatsing van de machine



gebruik maken van de volledige reikwijdte van de kraan, zodat de gehele
machine zich zo min mogelijk moet verplaatsen en een minimale
bodemoppervlakte wordt bereden



gericht vellen van een boom zodat hij weinig of geen schade toebrengt aan
andere bomen en gemakkelijk kan bijgetrokken worden naar de harvester toe



het opwerken zo uitvoeren dat de verschillende sortimenten goed gescheiden
langs het machinepad liggen, om efficiënt uitrijden mogelijk te maken



het hout zodanig opwerken dat voor de machine een takkenmat komt te liggen
die de bodem beschermt



een harvestermachinist wisselt best af met de forwarder, zodanig dat het
duidelijk wordt welke eisen gesteld worden voor de volgende stap in de
houtoogstketen (job rotation)



het aansturen van meerdere machinefuncties tegelijk vergroot de productiviteit,
bijvoorbeeld de boom bijtrekken en terwijl al beginnen met de stam door het
aggregaat te voeren. Dit vraagt zeer ervaren machinisten, omdat anders het
risico op bestandsschade enorm toeneemt
een niet te onderschatten eis is de technische bagage van een
harvestermachinist, om zelf allerlei onderhoud en reparaties aan de machine
kunnen uit te voeren.



Figuur 167: Efficiënt werken met een harvester, door de reikwijdte van de kraan optimaal te
gebruiken, doordacht te vellen en het korthout zodanig klaar te leggen dat het gemakkelijk
kan uitgereden worden (Aalter, maart 2004).

Enkele veel voorkomende fouten van harvestermachinisten zijn:


overbodige verplaatsingen maken met de machine



volledige reikwijdte van de kraan onvoldoende gebruiken



bomen onvoldoende gericht vellen, zodat er problemen (en schade) ontstaan bij
het opwerken



onvoldoende aandacht besteden aan het opbouwen van een takkenmat om over
te rijden



kromme toppen van grove den te ver opwerken; voor een krom stuk vezelhout
wordt veel tijd ‘verspild’ en bovendien geeft dit zware mechanische belastingen
op het harvesteraggregaat.
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2.3.6
a)

Verzamelen en verwerken van gegevens
Meetgegevens van het hout
Verscheidene functies van een harvester worden aangestuurd met de boordcomputer. Zo
wordt al het hout dat door de harvesterkop passeert, opgemeten (lengte en diameter).
Op basis van deze meetgegevens kan de boordcomputer de ideale indeling in
sortimenten berekenen. De afmetingen van de sortimenten worden vooraf
geprogrammeerd, zodat de machinist zich kan concentreren op de kraanfuncties.
Het meten van diameters en lengtes is maar zo nauwkeurig als de kalibratie van de
sensoren. Normaal bereikt men een nauwkeurigheid van ongeveer 4 % (Bert Wierbos,
pers. med.). Kalibreren moet regelmatig gebeuren door enkele stamstukken manueel op
te meten en deze gegevens in te voeren in de boordcomputer. Kalibreren is nodig als de
harvester overschakelt naar andere houtsoorten of andere standplaatsen, bij het wisselen
van de seizoenen en bij elke twijfel over de juistheid van de metingen. Bij exploitaties in
regie van de Niedersächsische Landesforsten wordt in de praktijk ongeveer om de 3
weken gekalibreerd (Gerd Jantzen, pers. med.).

Figuur 168: Kalibratie van korthout in Forstamt Unterlüss. Door regelmatig diameter- en
lengtemetingen in de boordcomputer van de harvester in te geven, wordt er voor gezorgd dat
de nauwkeurigheid van de harvestermetingen voldoende blijft (Niedersachsen, augustus
2004).

Alle gegevens over het geëxploiteerde hout kunnen opgeslagen worden in de
boordcomputer, en onder digitale vorm verder verwerkt worden (kostenberekening,
controle, zelfs dataverzameling voor cuberingstabellen). Met de meeste harvesters is het
mogelijk om een stuklijst af te drukken. Hierbij moet het zogenaamde ‘doorschot’
vermeld worden. Dit zijn stukken hout die wel door de harvesterkop gegaan zijn, maar
niet geoogst worden, bijvoorbeeld stukken top en stamschijven die gezaagd worden als
moet herpakt worden met de harvesterkop (om weer een nulpunt te hebben).

b) Navigatie
Een mooi voorbeeld van het gebruik van moderne informatietechnologie is het
Niedersächsische Landesforstamt Unterlüss. Voor het ganse gebied van de Landesforsten
zijn digitale kaarten (wegen, bestandsgegevens, soms ruimingspistes) beschikbaar. Door
de firma Wahlers, de firma PONSSE en de Landesforsten werd het programma Geomail
ontwikkeld, dat volgende werkwijze toelaat:
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ruimingspistes en dunningsbomen worden in het terrein gemarkeerd met verf,
afhankelijk van de beheerplanning



opstellen van een ‘Arbeitsauftrag’ o.v.v. een digitale kaart:
-

te exploiteren vakken gekleurd

-

info sortimenten (diameter, lengte, kwaliteit)
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-

aanduiding stapelplaats of parkeerplaats trailer
ruimingspistes (exact of ongeveer zoals ze gemarkeerd zijn)

-

boswegen



de digitale kaart wordt doorgemaild naar de harvester (eigen machine, machinist
in loondienst)



de harvestermachinist zaagt het hout van op gemarkeerde pistes, metingen van
de harvesterkop worden geregistreerd, een GPS-ontvanger op de harvester
(nauwkeurigheid 1 m) bepaalt de positie van de machine en van de gezaagde
sortimenten



de meetgegevens worden doorgemaild naar het Forstamt om te weten welke
sortimenten al gezaagd zijn
de gegevens worden eveneens doorgemaild naar de forwarder, zodat de
machinist precies weet langs welke ruimingspiste welke sortimenten liggen




de verzamelde posities van de harvester worden verwerkt tot een digitale kaart
van de ligging van de ruimingspistes (als documentatie)



het hout wordt afgerekend op basis van harvestermetingen, of deze metingen
worden gebruikt als controle bij levering op uitlossing.

Een belangrijk voordeel van dit systeem is dat de werkopdrachten waarmee de
harvestermachinist zelfstandig aan de slag kan, per e-mail kunnen doorgestuurd worden
(ontvangst in de harvester per GSM), zodat de opdrachtgever (machine-coördinator) zijn
bureau niet moet verlaten. Verder zijn alle mogelijke gegevens digitaal beschikbaar,
zodat ze met specifieke software kunnen verwerkt worden.
Het aanmaken van een digitale kaart van ruimingspistes verloopt zeer praktisch;
gegevens hiervoor worden automatisch verzameld met de GPS-ontvanger op de
harvester. De ontvangst van het GPS-signaal onder het bladerdek van beuk is
problematisch; in naaldbossen is de nauwkeurigheid voldoende om de ruimingspistes te
documenteren o.v.v. een GIS-kaart.
De benodigde software is grotendeels commercieel beschikbaar, en een viertal private
ondernemers hebben ze al aangekocht om efficiënter te kunnen werken.
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Figuur 169: Een voorbeeld van de mogelijkheden van moderne informatietechnologie in de
bosexploitatie. De digitale kaart is beschikbaar voor de beheerder en de werknemer (of
aannemer) in de machine; gebruiksmogelijkheden zijn navigatie (rode vlakken met zwarte
lijnen), documentatie (groene lijnen = traject harvester) en coördinatie van de werken
(planning, stapelplaats, stand van de werken, ...) (met dank aan Gert Jantzen, NLF).

2.3.7

Mentale en ergonomische belasting van de machinist
Het besturen van een harvester mag dan fysisch minder belastend zijn dan
motormanuele bosarbeid, maar de mentale belasting is niet te onderschatten. Het niveau
van beslissingen en aansturen van complexe functies wordt vaak vergeleken met dat van
een vliegtuigpiloot. Foute beslissingen leiden tot een lagere productiviteit, schade aan de
machine met verloren reparatietijd tot gevolg of ongevallen. Het is bijvoorbeeld fysisch
mogelijk om met een harvester een boom om te zagen en deze recht op de machine te
laten vallen.

Figuur 170: Fabrieksfoto van de werkstek van een harvestermachinist. De meeste
machinefuncties worden aangestuurd met de knuppels en knopjes die zijn ingewerkt in de
leuning van de zetel. Op het scherm van de boordcomputer kan de machinist steeds lengtes
en diameters controleren. Desgewenst kunnen op het scherm ook digitale kaarten of andere
gegevens getoond worden (foto www.timberjack.com).
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Een bijkomende belastende factor is het (stil)zittend werk met kleine repetitieve
bewegingen. Terwijl het Rainaud-syndroom of de witvingerziekte een typisch gevolg is
van jarenlange motormanuele arbeid, is RSI of repetitive strain injury een beroepsziekte
bij harvestermachinisten.
Anderzijds is de cabine van een harvester een comfortabele werkstek. De cabine dempt
trillingen en lawaai, is voorzien van een veiligheidskooi en veiligheidsglas en heeft
klimaatsregeling. De verende zetel en de bedieningselementen zijn ontworpen rekening
houdend met ergonomische vereisten. De machinist wordt gescheiden van het lawaai en
de uitlaatgassen, in tegenstelling tot het werken met de motorzaag. Installatie van een
radio is meestal een optie.
Een belangrijk nadeel tegenover motormanueel werken in teamverband is het gebrek aan
sociaal contact. Een harvestermachinist werkt vaak lange dagen alleen in het bos.

2.3.8

Geluidsproductie en verstoringtijd
De geluidsproductie van een harvester in decibels is duidelijk lager dan die van een
motorzaag. Bovendien worden minder hoge tonen geproduceerd. Het geluid van een
harvester bestaat voornamelijk uit het motorgeluid van een zware dieselmotor (± 2000
rpm); dat van een motorzaag uit het geluid van een tweetaktmotor (± 12000 rpm) en de
draaiende zaagketting (hoge tonen).
Een motorzaag is hoorbaar tot op honderden meters afstand, een harvester tot ongeveer
100 m. Meestal wordt de aanwezigheid van een harvester verraden door de hoge tonen
van de velzaag die in werking treedt (typisch geluid).
Doordat de productiviteit van een harvester veel hoger ligt dan die van een ploeg
arbeiders met motorzagen, is de verstoringtijd in het bos aanzienlijk korter bij de inzet
van een harvester. Samen met de lagere geluidsproductie pleit dit in het voordeel van
volledig gemechaniseerde oogstsystemen.

2.3.9

Verbruik en risico’s van koolwaterstoffen
Een harvester verbruikt per uur een grotere hoeveelheid dieselolie dan een motorzaag
tweetaktmengsel verbruikt, maar dit voor een aanzienlijk groter houtvolume. Naar
uitstoot van schadelijke stoffen toe is de viertakt dieselmotor van een harvester gunstiger
te beoordelen dan de tweetaktmotor van een kettingzaag.

Figuur 171: Op momenten dat een hoog motorvermogen nodig is (bv. vellen), kan de uitstoot
van een harvester kortstondig sterk toenemen (Niedersachsen, augustus 2004).

Het verbruik van kettingzaagolie is duidelijk lager bij een harvester, omdat het onttakken
met messen gebeurt. Het gebruik van biologisch snel afbreekbare kettingzaagolie stelt
vanzelfsprekend niet het minste technische probleem.
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Een harvester wordt bijna volledig hydraulisch gestuurd. De machine is een kluwen van
hydraulische leidingen (± 200 bar druk), motoren en pompen. Samen met het reservoir
bevat de gemiddelde harvester 100-200 liter hydrauliekvloeistof. Normaal verlies door
lekken langs leidingen en dichtingen is onvermijdbaar, dus er komt steeds een kleine
hoeveelheid hydrauliekolie in het bos terecht.
Bij een ongeval met hydraulische componenten (gebroken slang bv.) kunnen enkele liters
uit de machine lekken. Voor dergelijke (kleine) ongevallen is het aangewezen steeds een
olielek-kit in de cabine mee te nemen.

Figuur 172: Een commercieel verkrijgbare olielek-kit, bestaande uit doeken die olie absorberen
en een vouwemmer. Een dergelijke kit kan veel onheil vermijden bij een defect waarbij olie uit
een machine vloeit. In veel landen moet elke machine die in het bos werkt verplicht met een
dergelijke kit uitgerust zijn (uittreksel catalogus Grube 2004/05, www.grube.de).

Bij een zwaar ongeval stelt een harvester duidelijk een veel groter risico dan een
motorzaag. Bij motormanuele velling komen in het ergste geval 10 l koolwaterstoffen vrij
in het bos, als een boom een volle jerrycan verplettert. In het geval een harvester
omkantelt, kan dit oplopen tot enkele honderden liters dieselolie en/of
hydrauliekvloeistof. Als een dergelijk ongeval zou optreden, moet de bodem gesaneerd
worden.
Bijna alle moderne harvesters en forwarders kunnen functioneren met biologisch snel
afbreekbare hydrauliekvloeistof. Machines worden zelfs dikwijls af-fabriek uitgerust met
bio-hydrauliekolie. Oudere machines worden door de fabrikant vaak niet vrijgegeven om
te werken met bio-hydrauliekvloeistof, omdat dichtingen zouden kunnen aangetast
worden door andere olie dan minerale. Dit moet per merk en type apart nagevraagd
worden bij de fabrikant.
Biologisch snel afbreekbare hydrauliekvloeistof is duurder dan conventionele (minerale)
hydrauliekvloeistof, maar is langer houdbaar waardoor wordt bespaard op
vloeistofwissels en filters. Bio-hydrauliekolie is aangewezen om de impact op het
bosecosysteem van kleine lekkages of ongevallen te beperken.
Voor uitgebreider informatie over hydrauliekvloeistof wordt verwezen naar de
literatuurstudie en de Inverde-cursus “Mens- en milieuvriendelijke smeermiddelen en
brandstoffen”.

2.3.10 Communicatie en controle
Weerts (2002) raadt rechtstreekse communicatie tussen de beheerder en de machinist
aan. Bij het begin van de werken bekijken ze dan samen het bestand, en worden
bijzondere aandachtspunten besproken. De harvestermachinist ontvangt een kaart
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waarop de ruimingspistes en de boswegen zijn aangegeven. De forwardermachinist krijgt
stapelplaatsen aangewezen.
Tijdens de werken is een dagelijkse controle bij de machine aan te raden, afhankelijk van
hoe goed de machinist vertrouwd kan worden. Een dergelijke werkwijze is bijvoorbeeld
gebruikelijk in Nederland, waar zelfs wordt gewerkt met een verklarende fiche voor de
harvestermachinist (Figuur 173). Een ander voorbeeld van een fiche die de betekenis van
markeringen voor het aansturen van een exploitatie met harvester verklaart, wordt
gepresenteerd in bijlage.

Figuur 173: Gezien in Nederland: in de cabine van de harvestermachinist ligt een
geplastificeerde fiche die de gebruikte markeringen in het bos verklaart. Deze fiche wordt door
de beheerder overhandigd aan de machinist bij de aanvang van de exploitatie (Putte, zomer
2004).

Een veelgehoord vooroordeel van beheerders bij de inzet van harvesters is dat met
dergelijke machines hout gestolen wordt. Ook wordt het argument aangehaald dat
controle onmogelijk is omdat het hout dadelijk in sortimenten wordt gezaagd. Dit in
tegenstelling tot de langhoutmethode waarbij men kan controleren of alle hout dat tot
aan de bosweg werd gesleept, wel degelijk is voorzien van het merkteken van de hamer.
In praktijk gebeurt een dergelijke controle zelden of nooit. Het wegzagen van extra
bomen gebeurt wel regelmatiger, maar niet noodzakelijk uit kwade wil. Vaak is een
bestand klassiek geschalmd en komt er later toch een harvester i.p.v. een paard in
terecht. Om door te kunnen met de machine worden dan extra bomen geveld, al dan niet
in samenspraak met de beheerder. Dit kan echter gemakkelijk vermeden worden door
vooraf ruimingspistes aan te duiden; de bomen die op het tracé van de ruimingspiste
staan worden dan mee gecubeerd en verkocht.
Indien zou getwijfeld worden aan de goede bedoelingen van de machinist, kan de
beheerder relatief eenvoudig een controle uitvoeren door van op een afstand de machine
een tijdje te observeren.

2.3.11 Voorbereiding exploitatie en openbare houtverkoop
Veel beheerders zijn gekant tegen het gebruik van harvesters en forwarders. De reden
hiervoor is meestal een slechte ervaring in het verleden of onvoldoende kennis voor een
goede voorbereiding van gemechaniseerde houtoogst. Het systeem van openbare
verkoop aan de meeste biedende bemoeilijkt de zaken, omdat de beheerder niet op
voorhand kan weten of er met een harvester dan wel met een tractor of een paard zal
geëxploiteerd worden.
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Hierbij moeten enkele kanttekeningen gemaakt worden. In jonge naaldbossen is het
momenteel zo dat hout van eerste en tweede dunningen bijna uitsluitend
gemechaniseerd geoogst wordt, en dit omdat andere werkwijzen onrendabel zijn. Voor
dergelijke exploitaties moeten dus toch gepaste voorbereidingen getroffen worden.
Naarmate het bestand ouder wordt, en de trend van duurdere arbeid en verhoogde
mechanisatie zich naar alle waarschijnlijkheid voortzet, kunnen ruimingspistes op
duurzame wijze gebruikt blijven worden.
Bovendien laten de voorbereidingen voor gemechaniseerde houtoogst perfect toe om het
hout op andere manieren te exploiteren (bv. tractor, paard).
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3

WERKMETHODEN VOOR RUIMEN

3.1

Tractor met lier

3.1.1

Algemeen
Een tractor met een lier kan een omgebouwde landbouwtractor zijn, een universele
tractor (type MB-trac) of een skidder. Zelfs forwarders en rupskranen kunnen worden
voorzien van een lier. Daarom wordt de beschrijving van het gebruik van een lier zo
algemeen mogelijk voorgesteld.
Behalve voor zware tractoren met een capaciteit van 6 tot 10 ton, zijn zelden hogere
trekkrachten dan 5 ton nodig (Weerts 2002). Voor het kabelen van zware stammen (>
200 cm omtrek) zijn vanzelfsprekend lieren met een hogere capaciteit nodig;
trekkrachten van 10 ton of meer, in combinatie met kabels van 14 mm diameter, zijn dan
gebruikelijk.

3.1.2

Veiligheid
Onoordeelkundig gebruik van een lier is gevaarlijk. Machines kunnen omkantelen als een
lier verkeerd gebruikt wordt en een kabel die breekt is een levensgevaarlijk voorwerp dat
met hoge snelheid door het bos geslingerd wordt. Een goede opleiding en voldoende
vakkennis van de bediener zijn levensnoodzakelijk.
Uit veiligheidsoverwegingen moeten de trekkracht van de lier en de sterkte van alle
andere componenten van het systeem op elkaar afgestemd zijn. De verhouding tussen
het eigengewicht van het voertuig en de trekkracht van de lier mag maximum 1:1,5 tot
1:2 bedragen, om kantelen van het voertuig te voorkomen. De breuksterkte van de kabel
en de bevestigingsmiddelen (lussen, haken, chokers, kettingen, ...) moet groter zijn dan
de trekkracht van de lier (veiligheidsfactor minimaal 2).
Een onmisbare veiligheidsvoorziening voor een machine met een lier, is een
veiligheidskooi rond de cabine die kan weerstaan aan de krachten van een terugslaande
gebroken kabel. Als een kabel breekt, is dat bijna altijd aan de lus aan het uiteinde. Een
opgespannen kabel is een stalen voorwerp met potentiële energie (spanning). Bij breuk
wordt deze energie in beweging omgezet: de kabel vliegt als een elastiek tegen het
dragervoertuig aan.

Figuur 174: Een standaard landbouwtractor met 2 onmisbare veiligheidsvoorzieningen: een
stalen kooi tegen vallende takken rond de cabine en een stalen rooster dat een terugslaande
gebroken kabel kan opvangen (foto BFW 2003).
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Voor het uitrollen van een stalen kabel is ook voorzichtigheid geboden. Door het
veelvuldige plooien komen er aan het uiteinde steeds afzonderlijke staaldraden los, die
dan messcherp uitsteken. Handschoenen zijn onmisbaar.

3.1.3

Uittrekken van de kabel langs geschalmde bomen
Als boomstammen over aanzienlijke afstand uitgekabeld worden, is het belangrijk om te
beginnen met de bomen die het verst van de machine staan. Op die manier kan de stalen
kabel langs bomen geleid worden die geschalmd zijn, zodanig dat de schurende kabel
enkel weg te nemen bomen beschadigt.

Figuur 175: Schematisch overzicht van het uitlieren van een boom, waarbij de gespannen
kabel enkel schade kan toebrengen aan een weg te nemen boom (figuur KWF 2004).

Indien het onmogelijk is om de kabel langs weg te nemen bomen te leiden, kan de kabel
in een hoek geleid worden met een katrol. Dit kan met een voetblok (katrol volledig rond
de kabel, toegelaten voor heffen van lasten) of een snapblok (halfopen katrol, enkel voor
slepen).

3.1.4

Vastmaken van een boomstam
In bijna alle gevallen wordt een kabel aan een boomstam vastgemaakt met het principe
van een strop. Het uiteinde van de kabel heeft een lus, die onder de stam door wordt
geschoven. Als de lus helemaal rond de stam is gegaan, wordt deze vastgehaakt in een
haak die over de kabel kan schuiven. Door nu aan de kabel te trekken met de lier, wordt
hij vastgesnoerd rond de boomstam. Hoe harder getrokken wordt, hoe harder de
boomstam wordt vastgehouden.
In plaats van de stam rechtstreeks aan de kabel vast te maken, kunnen ook
uitsleepkettingen gebruikt worden. Deze houden de stam eveneens vast volgens het
principe van een strop, en worden aan de kabel bevestigd met een haak. Een voordeel
van deze methode is dat de kabel minder snel verslijt aan het uiteinde. Kettingen kunnen
ook handig zijn om met één lier verschillende stammen voor te concentreren, om ze dan
met de aparte kettingen vast te haken in het uitsleepbord en in één rit uit te slepen.

3.1.5

Laterale verplaatsing van een stam
Per definitie kan een lier enkel krachten uitoefenen in de richting van de kabel, en dan
nog wel in één richting: trekken. Het is dus noodzakelijk om een sleeptraject te kiezen
waarin de stam in rechte lijn kan bewegen. Moest een stam blijven haken achter een
hindernis, trekt heel de zaak zich muurvast en kan de kabel zelfs breken.
Door het aanzetpunt van de kabel rond de stamvoet te variëren, kan een boomstam toch
enigszins gedraaid worden. Een boomstam kan bijna een halve toer draaien door de
kabel zodanig vast te maken dat de as van de stam en de as van de kabel elkaar kruisen,
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en het aanzetpunt van de kabel zich aan de buitenkant van dit snijpunt bevindt. Dit is
bijvoorbeeld noodzakelijk om een stam bij de voet bij te trekken, wanneer de stam
achter de stobbe is gevallen.
Hindernissen kunnen ontweken worden door het oordeelkundig aanbrengen van de
kabel. Ook kan een stam in meerdere keren bijgetrokken worden, waarbij tussendoor de
machine verplaatst wordt om onder een andere hoek te trekken. Een dergelijke
werkwijze is vanzelfsprekend omslachtiger dan de stam in één beweging uit te kabelen,
maar vermijdt schade aan een blijvend bestand.
De meest praktische manier om bij dunning een uit te slepen boomstam van richting te
laten veranderen, is door een katrol te gebruiken. De katrol wordt dan met een
textielband vastgemaakt aan een stevige boom, op grondniveau of op 1-2 m hoogte
(Figuur 176). De kabel kan dan via de rol omgeleid worden, om een stam te draaien of
van achter een hindernis weg te trekken. Een kabel met een katrol wegleiden van een
voorbehouden boom, voorkomt schade door het schuren van de gespannen kabel.

Figuur 176: Links een katrol (voetblok) die aan een stamvoet wordt bevestigd m.b.v. een
textielband om beschadiging van de schors te vermijden (foto catalogus Interforst 2003/04.
Rechts een snapblok, een katrol waaruit de kabel los springt als de kleine klepje over de kabel
wordt los geduwd door het uiteinde van de kabel (foto www.grube.de).

3.1.6

Slepen bij de top of bij de stamvoet
Een boomstam kan zonder problemen bij de top of bij de voet versleept worden. Meestal
is het zelfs gemakkelijker om bij de top te slepen.
Over korte afstand is het gemakkelijk om de stam aan de voet vast te maken. Dit
vereenvoudigt de verdere ruiming, omdat het zwaartepunt van de stam zich dan dichter
bij de machine bevindt en hierdoor het manoeuvreren gemakkelijker verloopt. Een nadeel
is dat het brede onderste zaagvlak van de stam zich in de grond kan graven en dat de
stam achter de stronk kan blijven hangen. Gezien de korte sleepafstand, zijn deze
problemen niet onoverkomelijk.

Figuur 177: Sequentie van het uitlieren van een zware beukenstam over korte afstand. De
kabel wordt vastgemaakt bij de stamvoet, waarna de lier in werking wordt gezet en de stam
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naar de machine trekt. De zware skidder blijft heel de tijd op de gemarkeerde vaste
ruimingspiste staan (Brakel, januari 2005).

Over langere afstand (> 20 m) is het beter om de kabel aan de top van een stam vast te
maken. Hierdoor heeft de stam minder de neiging zich in te graven en verkleint het risico
dat de stam tijdens het slepen achter een obstakel blijft hangen. Door te slepen bij de
top is blijven hangen achter de eigen stobbe alvast uitgesloten. Als de stam uiteindelijk
tot bij de machine gesleept is, kan het een nadeel zijn dat het zwaarste uiteinde van de
stam verst van het ruimingtuig verwijderd is.

3.1.7

Sleepafstand
Omdat het uittrekken van een kabel een zware fysieke belasting is, trachten machinisten
zo dicht mogelijk tot bij de stam te rijden. In het extreme wordt tot bij de stamvoet
gereden, zodat de kabel minimaal moet uitgetrokken worden om de stam vast te maken.
Een dergelijke werkwijze is te vermijden, omdat hierdoor de voordelen van een lier voor
het beschermen van de bosbodem (machine stationair, verplaatsing van de stam met een
kabel) vervallen.
Het uittrekken van een staalkabel is hoedanook zware arbeid, maar dit is afhankelijk van
de afstand en de dikte van de kabel. Loopafstanden tot 20 m met vallen nog mee, omdat
de kabel dan maar weinig over de grond sleept. Vanaf ongeveer 30 m begint de
wrijvingsweerstand tussen kabel en bodem toe te nemen, waardoor de inspanning
vergroot. Nog grotere afstanden vereisen de hulp van een tweede persoon om dergelijke
arbeid een hele dag vol te houden. Bramen, takhout en een versleten kabel met
uitstekende draden bemoeilijken het uittrekken van de kabel.
De doorsnee lengte van een kabel op de lier van een typische skidder bedraagt 70 m
(kabel 14 mm dik). Het uittrekken van een kabel over 70 m afstand is haalbaar met de
hulp van een tweede persoon, maar is zeer zware arbeid.
In praktijk kunnen sleepafstanden van 20-30 m als realistisch beschouwd worden.
Hogere afstanden zijn haalbaar, zolang dit tot uitzonderlijke gevallen beperkt blijft. Deze
afstanden zijn in overeenstemming met klassieke tussenafstanden voor ruimingspistes bij
motormanuele exploitatie, namelijk ongeveer 40 m. Hierdoor is de maximale sleepafstand
beperkt tot 20-30 m.

3.1.8

Voorconcentreren
Met een lier kunnen gevelde stammen die verspreid in een bestand liggen,
geconcentreerd worden op één plaats. Dit is de normale werkwijze als een ruimingtuig
enkel voorzien is van een lier: de machine wordt ergens gepositioneerd en met de kabel
worden dan enkele stammen tot bij de machine getrokken. Eventueel worden
uitsleepkettingen met een glijdende verbinding aan de kabel gehangen, zodat met één
keer uittrekken van de kabel, verscheidene stammen uit het bestand kunnen gesleept
worden. Als een volledige vracht samengebracht is, worden de stammen in een bundel
met de kabel aan de machine of apart met uitsleepkettingen vastgemaakt, en tegelijk
uitgesleept.
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Figuur 178: De boomstammen worden voorgeconcentreerd m.b.v. uitsleepkettingen, om dan
als een grotere lading tegelijk uitgesleept te worden. De tractor rijdt enkel op de
ruimingspiste; tussen de bomen van het blijvende bestand wordt enkel met een kabel gewerkt
(foto catalogus Interforst 2003/04).

Het voorconcentreren kan op verschillende plaatsen gebeuren: ergens in het bestand,
langs een ruimingspiste of langs een bosweg. Door te kabelen naar de bosweg hoeft het
voertuig niet in het bestand te rijden; deze methode is dan ook aangewezen als de
bodemdraagkracht of de terreinhelling niet toelaat dat er machines in het bestand rijden.
Als stammen voorgeconcentreerd worden langs een ruimingspiste, kunnen ze vanaf daar
op verschillende manieren verder geruimd worden: met de kabel, met een machine met
een klem of zelfs ter plaatse inkorten en afvoeren als korthout is mogelijk.
Een zeer praktische toepassing van deze methode is de exploitatie van zwaar loofhout.
Dit gebeurt meestal met een zware skidder, die doorgaans met een klem en een lier is
uitgerust. Met de lier kunnen stammen voorgeconcentreerd worden aan de rand van een
vaste ruimingspiste, waarna het verdere uitslepen kan gebeuren met de klem om de
stam gemakkelijker te manipuleren. In de ruimte situeert voorconcentreren met een
kabel zich dan tussen de stobbe en de ruimingspiste, en uitslepen met de klem gaat over
de vaste ruimingspiste tot de bosweg.

3.1.9

Rechtstreeks ruimen
Zware stammen worden best één voor één rechtstreeks vanuit het bestand naar de
bosweg gesleept. Stammen worden met de kabel vanuit het bestand bijgetrokken naar
de machine die op de ruimingspiste staat, waarna zonder de kabel te lossen de stam
naar de kant van de bosweg gesleept wordt. Het toepassen van deze methode is
afhankelijk van de capaciteit van de lier en het voertuig. Hoe lager de trekkracht van het
ruimingstuig, hoe sneller moet overgegaan worden op het uitslepen van enkelvoudige
stammen.

3.1.10 Ruimen in moeilijk terrein
Een lier is het hulpmiddel bij uitstek op hellingen en in bossen op weinig draagkrachtige
bodems. Met de kabel kunnen stammen bijgetrokken worden uit delen van het terrein die
geen machineverkeer toelaten. Ruimen in hellend terrein gebeurt bij voorkeur bergop
omdat de zwaartekracht dan helpt bij het manueel uittrekken van de kabel naar de stam.
Kabelen is best in de richting van de maximale helling, omdat in het geval van een
dwarshelling de stam zijwaarts van de helling kan schuiven en bomen van een blijvend
bestand beschadigt.
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Figuur 179: Het gebruik van een kabel is onmisbaar in terrein dat ontoegankelijk is voor
machines. In dit geval is het een steile valleiwand in Brakelbos, waar zware beuken uit de
vallei omhoog getrokken zijn. Het sleepspoor dat hierdoor ontstaat, is een vorm van
onvermijdbare schade die zich relatief snel kan herstellen.

Het passeren van een terreinobstakel (bv. stapel takhout, oversteek van een gracht) kan
op elegante wijze door de kabelspanning te lossen en met de machine zonder vracht het
obstakel te passeren. Vervolgens kan de stam over het obstakel bijgelierd worden,
waarna het ruimen verder gaat. Dit gaat niet met een machine die enkel voorzien is van
een klem.

3.1.11 Ondersteuning van moeilijke vellingen
Een kabel is het beste hulpmiddel om een boom in een andere richting te vellen dan de
natuurlijke hangrichting. In tegenstelling tot het omduwen van bomen, is het omtrekken
een zeer veilige methode. De machine met de lier wordt op een veilige afstand van de
vallende boom opgesteld en de veller staat op een (relatief) veilige plek (Figuur 180).

Figuur 180: Kabelondersteunde velling, waarbij de skidder op de ruimingspiste blijft, en met
een kabel de boom wordt omver getrokken (Brakel, januari 2005).

Hoe hoger de kabel aan de boom bevestigd is, hoe groter de hefboomwerking en hoe
gemakkelijker de boom kan omver getrokken worden. In de meeste gevallen volstaat een
hoogte van ongeveer 3 m. Het in de hoogte bevestigen van de kabel kan gebeuren met
een kleine ladder of met een telescopische paal met een haak (Tagungsführer 14. KWF
Tagung, 2004).

3.1.12 Onderuit trekken van lichte bomen in dichte stand
Een kabel is een uitstekend hulpmiddel om kleine bomen onderuit te trekken. Dergelijke
omstandigheden treft men bijvoorbeeld aan bij eerste dunningen, waar het ten val
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brengen van lichte bomen met ineenhakende takken op zijn zachtst gezegd niet
gemakkelijk is.
Bij deze techniek wordtde boom geveld in de richting van de machine weg, en met de
velsnede ONDER de valkerfzool. Eventueel wordt een velhevel gebruikt om de val te
initiëren. Moest de boom toch vallen, kan deze normaal uitgesleept worden met de kabel.
In het meest voorkomende geval blijft hij echter met zijn kruin in de andere bomen
hangen. Dan wordt het velscharnier zoveel mogelijk doorgezaagd, de kabel wordt aan de
stamvoet bevestigd en door de kracht van de lier wordt de stam van de stobbe gerukt en
onderuit getrokken. Het is hierbij belangrijk om de velsnede lager te maken dan normaal,
om overdreven weerstand bij het lostrekken van de boom te vermijden.

Figuur 181: Kabelondersteunde velling in licht boomhout. Om het afbreken van de boom van
zijn stobbe te vergemakkelijken, is de velsnede lager aangebracht dan de valkerfzool (figuur
Der Forstwirt 1996).

Gezien de speciale veltechniek en het lostrekken met de lier is deze methode
vanzelfsprekend beperkt tot kleine bomen (DBH 20-30 cm). Bij zwaardere bomen is het
onverantwoord om de velsnede lager aan te brengen dan de valkerfzool, omdat hierdoor
het risico vergroot dat de stam achteruit springt tijdens de velling. Bovendien is het
onmogelijk om een zware boom met een kabel van de stobbe los te trekken.
Een gelijkaardige techniek kan wel gebruikt worden om bomen los te trekken die op
voorbehouden bomen zijn blijven hangen. Eventueel wordt nog een katrol op een zekere
hoogte aan een andere boom bevestigd, om de kabel meer opwaartse kracht te laten
doorgeven.

3.1.13 Afstandsbediening
De meeste hydraulisch aangedreven lieren worden aangestuurd met een elektrisch
signaal, waardoor deze machines geschikt zijn om een afstandsbediening in te bouwen.
Hierbij wordt een ontvanger in het voertuig geplaatst, en neemt de arbeider een
afstandsbediening mee in het bestand (meestal aan de riem).
Door een afstandsbediening stijgt de productiviteit omdat loopafstanden beperkt worden.
Het risico op beschadiging van het blijvende bestand daalt omdat de arbeider dicht bij de
slepende stam kan lopen en een goed overzicht heeft. Als het gaat over een aanbouwlier,
die meestal d.m.v. een touw of hendels gestuurd wordt, neemt de veiligheid voor de
bediener toe. Die laatste staat dan immers niet in de actieradius van een terugslaande
gebroken kabel.
Bij kabelondersteunde vellingen is een afstandsbediening handiger dan heen en weer
naar de machine te lopen, en stukken veiliger dan te roepen naar een tweede persoon in
de cabine.
Met een eenvoudige afstandsbesturing kunnen de functies van de lier en het
motortoerental van het voertuig aangestuurd worden. Ingewikkelder systemen laten ook
toe de rijfuncties van het voertuig te bedienen. Hierdoor kan tijdens het lieren het
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voertuig verplaatst worden vanuit het bestand, waardoor de hoek van de kabel verandert
en waardoor beschadigingen aan het blijvende bestand beperkt kunnen worden.
Afstandsbediening van een lier wordt zeer weinig gebruikt in Vlaanderen, maar is
eigenlijk onmisbaar om handig met een lier te kunnen werken.

3.2

Tractor met klem

3.2.1

Werkwijze
Het gebruik van een tractor met klem (aangepaste landbouwtractor of skidder) behoeft
weinig uitleg. Met de tractor wordt naar de stamvoet van de boom gereden, de stam
wordt vastgeklemd (bediening vanuit de cabine) en vervolgens wordt de stam naar de
stapelplaats gesleept. Slepen bij de top is ook mogelijk, maar minder praktisch bij
draaimanoeuvres.

Figuur 182: Zware skidders met een klem (10-15 ton) worden typisch gebruikt bij de
exploitatie van zwaar loofhout (Zoniënwoud, winter 2003).

Bij de exploitatie van naaldhout met de langhoutmethode wordt vaak een
landbouwtractor met een klem gebruikt. De werkwijze is dan gelijkaardig als zou een
paard ingezet worden: er wordt naar elke boom gereden met de tractor, en uitslepen
gebeurt langs het kortste tracé naar de bosweg. Gezien de omvang van een tractor,
behoeft het geen uitleg dat deze methode een grotere impact op de bosbodem heeft dan
wanneer een paard of een lier zou gebruikt worden.

Figuur 183: Een kleine landbouwtractor met een klem, waarmee lichte sortimenten kunnen
geruimd worden (Libramont 2003).

Zware klemskidders, die dikwijls gebruikt worden in Vlaanderen voor de exploitatie van
(zwaar) loofhout, zijn eigenlijk in Noord-Amerika ontworpen om bundels bomen uit te
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slepen bij grootschalige kappingen. De velling gebeurt dan meestal gemechaniseerd met
een feller-buncher, die volledige bomen afzaagt en klaar legt op stapels van 5-10 bomen.
Vervolgens worden deze zware bundels bomen geruimd met de klemskidder, waarvan
het vermogen volledig benut wordt. Stapelen gebeurt door met de skidder over de
andere gestapelde bomen te rijden en er langs de andere kant af te donderen, terwijl de
lading gelost wordt. Onttakken gebeurt dan met een andere machine aan de
stapelplaats. Dergelijk zwaar materieel wordt meestal ingezet bij kaalkappen in
extensieve beheersystemen. De klemskidder is dan een zware en stevige machine, met
een maximale mobiliteit in moeilijk terrein.

Figuur 184: Een heel zware klemskidder (130 kW; 15,6 ton), die is ontworpen voor de ruiming
van bundels niet-onttakte bomen (Elmia Wood, 2005).

Eén van de grote problemen bij bosexploitatie in Vlaanderen is dat te vaak een te zware
machine gebruikt wordt (Bruynseels & Bemelmans 1999).

3.2.2

Voordelen
Een onmiskenbaar ergonomisch voordeel van een klem die vanuit de cabine bediend
wordt, is dat de machinist niet moet uitstappen om een (zware) kabel aan de stam vast
te maken. Hierdoor is een klem een geliefd werktuig bij exploitanten.
Een voordeel van een tractor met klem is de hoge productiviteit als de stammen
voorgeconcentreerd langs ruimingspistes liggen. Het kan dan gaan om stapels van kleine
stammen die allen met de stamvoet uitgelijnd liggen (bv. uitgesleept met een trekpaard),
of zware stammen die een scherpe hoek met de ruimingspiste maken, zodat
draaimanoeuvres beperkt kunnen blijven.
Het draaien van een boomstam in een bestand is gemakkelijker met een klem dan met
een kabel. Een kraan is hiervoor vanzelfsprekend ideaal (zie Tractor met kraan).

3.2.3

Nadelen
Een tractor met klem wordt typisch ingezet als er geen beperkingen op machineverkeer
gelden. Er wordt dan een relatief grote oppervlakte van de bosbodem bereden, omdat tot
vlak bij elke stam moet gereden worden. Dit in tegenstelling tot het gebruik van een lier,
waarbij een zekere afstand kan overbrugd worden met een kabel.
Doordat de klem weinig beweeglijk is t.o.v. de tractor en de reikwijdte beperkt is tot 1-2
m, moet bij het gebruik van een tractor met klem veel gemanoeuvreerd worden met de
gehele machine. Meestal wordt voorwaarts het bestand ingereden en hangt de klem
achteraan de machine, zodat bij de boom moet gedraaid worden. Vervolgens moet de
klem over de stam gepositioneerd worden, wat vaak extra draaibewegingen noodzakelijk
maakt.
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Figuur 185: Skidders in Vlaanderen zijn meestal voorzien van een klem, niet van een kraan.
Hierdoor is het moeilijk om een lange stam te draaien in het bos, waardoor ofwel sleepschade
aan stamvoeten optreedt ofwel door het manoeuvreren de bodem zwaar verstoord wordt
(Kastanjebos Veltem-Beisem, winter 2003).

Als een boomstam moet gedraaid worden in het bestand, kan dit door met de klem de
stam geheel of gedeeltelijk op te tillen, en telkens een eindje te verleggen (Figuur 186).
Deze werkwijze vermijdt sleepschade aan stamvoeten, maar veroorzaakt door het vele
manoeuvreren wel aanzienlijke bodemverstoring. Gericht vellen is de beste methode om
draaimanoeuvres van stammen te voorkomen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Figuur 186: Het draaien van een zware eikenstam met een klemskidder (1 tot 6). De
zijwaartse beweging komt uit het herpakken met de klem en draaien met de knikbesturing,
zodat een dergelijk manoeuvre gepaard gaat met hoge schuifkrachten op de bodem
(Gontrode, maart 2005).

Alle obstakels moeten gepasseerd worden met de stam in de klem, wat een extra
belasting van het voertuig en het terrein betekent. Dit in tegenstelling tot een lier,
waarmee de kabelspanning even gelost kan worden waarna de stam weer bijgelierd kan
worden als de machine het obstakel gepasseerd is zonder lading.
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Het gebruik van een tractor met klem is in Vlaanderen in de meerderheid van de bossen
technische mogelijk, omdat het terrein geen bijzondere moeilijkheden stelt. In de meeste
gevallen is kriskras rondrijden met een tractor echter sterk af te raden omwille van de
bodemkwetsbaarheid.

3.3

Tractor met kraan
In veel Midden-Europese landen, waar exploitatie met vaste ruimingspistes al jarenlang
wordt toegepast, zijn tractoren met een kraan veel populairder dan tractoren met een
uitsleepklem.

Figuur 187: Een Duitse bostractor met een dubbele (radiogestuurde) lier en een sorteerkraan.
Met de kraan kunnen stammen relatief gemakkelijk gehanteerd worden, terwijl de tractor ter
plaatse kan blijven staan (foto www.pfanzelt-maschinenbau.de)

Zoals eerder gesteld, biedt een kraan voordelen tegenover een klem. Deze zijn
voornamelijk gebonden aan de grotere reikwijdte en beweeglijkheid van een kraan:
stammen kunnen over een grotere afstand bijgetrokken worden zonder de cabine te
verlaten, en zonder overmatige verplaatsingen van de machine. Bovendien laat een kraan
ook toe om in de hoogte te werken, bijvoorbeeld bij het draaien van een boomstam in
een bestand met weinig ruimte tussen de voorbehouden bomen. Bij het ontwijken van
hindernissen tijdens het uitslepen biedt een beweeglijke kraan meer mogelijkheden dan
een klem. In het bestand kan schade aan voorbehouden bomen beter vermeden worden,
en op de stapelplaats kan sneller en op een veel kleinere oppervlakte gestapeld worden.
Tractoren met een kraan zijn bijna altijd voorzien van één of twee lieren (Figuur 188).
Hiermee kunnen stammen uit het bestand bijgetrokken worden over afstanden tot
ongeveer 70 m, soms verder. De stammen komen dan vaak haaks op de ruimingspiste
toe, maar met de kraan kunnen ze zonder schade aan het blijvende bestand gedraaid
worden. Afhankelijk van het soort klem waarmee de kraan is uitgerust, kan een lading
stammen met de kraan uitgesleept worden of kunnen met de kraan volledige vrachten
samengesteld worden, die dan met de kabel vastgemaakt worden om ze in één keer uit
te slepen. Als de machine is uitgerust met een klembank, hoeft de machinist zelfs niet uit
te stappen om de volledige vracht te bevestigen.
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Figuur 188: Detail van een skidder met kraan en dubbele lier. Op de foto zijn de 2 kabels te
zien waarmee stammen kunnen voorgeconcentreerd of uitgesleept worden (kabellengte 100125 m). De kraan kan gebruikt worden om stammen te manipuleren en om ze uit te slepen
(Elmia Wood, 2005).

Een kraan is een belangrijke troef voor het manipuleren van stammen in het bestand en
op de stapelplaats. Een nadeel is wel dat een kraan duur is in aankoop (investering van
ca. 30.000 €). Dit prijsverschil kan echter goedgemaakt worden door de hogere
efficiëntie en productiviteit: de productiviteit van een skidder met een kraan ligt een
kleine 10 % hoger dan een conventionele kabelskidder met dubbele lier (Stutz 2004).
Ook boetes voor het beschadigen van voorbehouden bomen kunnen vermeden worden.

3.4

Klembankskidder
Er kan best een onderscheid gemaakt worden tussen zware klembankskidders zoals ze in
Noord-Amerika worden gebruikt, en kleinere modellen op basis van forwarders, skidders
en landbouwtractoren. Het optimale inzetgebied voor een zware klembankskidder is een
grootschalige kaalkap, wat uitgesloten is in de Vlaamse bosbouw. De kleinere,
multifunctionele machines zouden wel kunnen ingezet worden in Vlaanderen.

Figuur 189: Links een “grootschalige” klembankskidder op een kaalkap in Canada (foto Journal
de la mécanisation forestière, n° 18, 2001). Rechts een middelgrote klembankskidder bij het
laden van dennenstammen langs een bosweg. Deze multifunctionele machine kan ook
gebruikt worden voor het uitrijden van korthout (klembank vervangen door extra rongen) of
voor het kabelen van langhout (dubbele lier achteraan) (foto www.welte.de).

Met een klembankskidder wordt langhout uitgesleept dat al voorgeconcentreerd is. De
machine wordt achterwaarts het bestand ingereden om te laden. Een klembankskidder is
bijna altijd uitgerust met een zetel die kan draaien, zodat de machinist gemakkelijk vooren achterwaarts kan rijden.

206

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

Figuur 190: Een kleine klembankskidder bij het laden van langhout in het bestand. Met de
kraan worden boomstammen binnen het bereik van de machine bijgetrokken en in de
klembank gelegd. Verder verwijderde stammen kunnen bijgelierd worden. De klembank kan
hydraulisch gesloten worden en is draaibaar gemonteerd (foto www.pfanzeltmaschinenbau.de)

Om te laden wordt de klembank geopend, waarna de stammen (volle lengte) met de
kraan in de klembank kunnen gelegd worden. Het is aangewezen om de stammen met
hun dikste uiteinde in de klembank te leggen. Dit werkt handigst voor het laden met de
kraan en voor het verslepen van de vracht. Eens een zeker aantal stammen geladen is,
wordt de klembank gesloten. Meestal is er aan de binnenkant van de klembank een kabel
gemonteerd, zodat de klem goed aansluit met de bundel stammen.
Bij het sluiten van de klem kunnen de toppen van de stammen zich uiteen zetten zoals
een ruiker bloemen. Om beschadigingen aan bomen te vermijden, moet dan ook
voldoende ruimte voor het machinepad voorzien worden. De gehele bundel wordt in één
keer traag uitgesleept. Aan de stapelplaats wordt ontladen en gestapeld met de kraan.
De hoge productiviteit van een klembankskidder wordt bereikt omdat de machine in één
trip een groot houtvolume kan meenemen. De machinist moet niet uitstappen om het
hout te laden; de stammen werden vooraf klaargelegd door gericht vellen of door ze bij
te lieren.
Een geladen klembanksidder is hoegenaamd niet geschikt om bij dunning verspreid
gevelde bomen uit een bestand te halen. Inzet bij dunning is wel mogelijk als de
stammen worden bijgelierd tot aan voldoende brede vaste ruimingspistes (Figuur 191).
Grote klembankskidders zijn normaal beperkt tot eindkappen. Kleinere machines die zijn
uitgerust met een klembank en een capaciteit van enkele stammen hebben, kunnen wel
in kleinschalige beheersystemen gebruikt worden.

Figuur 191: Een relatief kleine klembankskidder, op basis van een gewone skidder met kraan
en dubbele lier, kan op verschillende manieren ingezet worden. Met de kabels kan hout over
grotere afstand bijgetrokken worden (Elmia Wood 2005).

207

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

3.5

Uitrijcombinatie: tractor met uitrijwagen en forwarder

3.5.1

Verschil tussen een getrokken uitrijwagen en een zelfrijdende forwarder
Het laadvermogen van een uitrijwagen en een speciaal gebouwde forwarder ligt niet zo
ver uiteen, hoewel de karren meestal voorzien zijn op kleinere ladingen dan forwarders.
Een uitrijwagen is gebouwd om getrokken te worden door een aparte tractor, die ook
voor andere functies kan ingezet worden. Een forwarder daarentegen is speciaal
ontworpen voor het ruimen van korthout en wordt dus bij voorkeur heel het jaar in het
bos ingezet.
Het voornaamste verschil zit hem in de wendbaarheid en de mobiliteit in moeilijk terrein.
Hier biedt een forwarder duidelijke voordelen:


alle wielen (6 of 8) zijn hydrostatisch aangedreven



het scharnier van de knikbesturing bevindt zich tussen de voor- en de
achterwagen, zodat kleine draaicirkels mogelijk zijn
combinatie van knikbesturing en veel aangedreven wielen vergemakkelijkt de
passage van terreinhindernissen







dankzij een draaibare zetel en zicht rondom kan een forwarder even gemakkelijk
vooruit als achteruit rijden. Achteruit rijden gaat aanzienlijk gemakkelijker dan
met een kar.
door het hogere eigengewicht en de blokkeerbare verbinding tussen voorzijde en
achterzijde van de machine, is een forwarder stabieler bij het laden
het hoge eigengewicht vermijdt het gebruik van opklapbare laterale steunen
zoals bij veel uitrijwagens, waardoor met een forwarder sneller kan geladen
worden.

Een uitrijwagen daarentegen wordt getrokken door een apart voertuig. Door de passieve
verbinding tussen kar en trekker (trekhaak) wordt het nemen van hindernissen beperkt.
Dwarshellingen zijn kritischer voor een uitrijwagen dan voor een forwarder. De draaicirkel
is groter, hoewel een draaibare dissel of meesturende wielen uitkomst kunnen bieden.

3.5.2

Uitrijden van korthout
Korthout kan op veel verschillende manieren geruimd worden, de ene al efficiënter dan
de andere. De sortimenten kunnen geladen worden in het bestand of aan de rand
(methode uitslepen met klem en korten op de dreef).

a)

Motormanuele velling
Een weinig efficiënte manier om korthout uit te rijden is als het hout motormanueel
geveld is en ter plaatse wordt ingekort. De stamstukken liggen dan verspreid in het
bestand en moeten één voor één opgeladen worden met de kraan. Deze methode kan
verbeterd worden door gericht te vellen in de richting van vaste ruimingspistes, maar dan
moeten nog steeds stamstukken apart geladen worden en is meestal een kraan met
grote reikwijdte (tot 9 m) nodig.
Door stamstukken op stapels te concentreren kan de efficiëntie van de laadkraan
verhoogd worden, maar de zware handenarbeid die daarmee gepaard gaat, is niet meer
van deze tijd.
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Figuur 192: Klassieke korthoutmethode met veel manuele arbeid. De bomen worden
motormanueel geveld, in het bestand in sortimenten gezaagd en manueel voorgeleverd naar
de ruimingspistes. Daar wordt het korthout opgeladen met een forwarder en uitgereden. Het
manueel verplaatsen van stamstukken beperkt deze methode vanzelfsprekend tot dunne
sortimenten; ondertussen is dergelijke zware arbeid vervangen door het gebruik van
harvesters (figuur Merkblatt 9, Niedersächsische Landesforsten).

Een praktische oplossing is het gericht vellen van de bomen, ter plaatse onttakken,
voorconcentreren met een paard of een lier tot aan de ruimingspiste, langs de piste
inkorten en dan laden met de kraan van de uitrijwagen. Het voorconcentreren kan als de
tractor met een lier is uitgerust. Bij het gebruik van een forwarder is deze methode niet
efficiënt, omdat een extra machine met een lier nodig is. Een forwarder kan wel uitgerust
worden met een lier, maar de machine bij een dergelijke werkwijze inzetten is duur.
Inkorten in het bestand is omslachtiger dan op de bosweg, omdat het onmogelijk is
verscheidene stammen uit te lijnen door ze te duwen met de tractor (zie rechterzijde van
Figuur 193).
Een gelijkaardige methode wordt in Vlaanderen veel toegepast onder vorm van een
gecombineerde langhout-korthoutmethode. De stammen worden op hele lengte uit het
bestand gesleept met een paard of tractor met klem (soms lier) en vervolgens ingekort
op de bosweg. Veel boswegen zijn onberijdbaar met een vrachtwagen, dus wordt het
transport tussen de plaats van inkorten en de stapelplaats uitgevoerd met een
uitrijwagen of een forwarder. Als de boswegen wel door een vrachtwagen gebruikt
kunnen worden, hoeft er geen bijkomend ruimingstuig in ingezet te worden.
De methoden die in de 2 voorgaande paragrafen werden besproken, zijn gelijkaardig op
enkele details na. Bij de eerste methode worden de stammen vroeger in het
exploitatieproces doorgezaagd, zodat ze minder ver versleept moeten worden en niet op
hele lengte moeten gedraaid worden in het bestand (minder schade aan voorbehouden
bomen). Bij de laatste methode worden geen ruimingspistes aangeduid, en wordt het
hout verzaagd op de bosweg (handig voor exploitant, maar veel invloed van machines in
het bestand).
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Figuur 193: De Vlaamse gecombineerde langhout-korthoutmethede. Links werden de grove
dennen op hele lengte naar de bosweg gesleept met een paard en langs de weg ingekort.
Vervolgens wordt het korthout opgeladen met een tractor met uitrijwagen, om het naar een
stapelplaats te brengen waar het hout kan opgeladen worden met een vrachtwagen (Lanaken,
winter 2003). Rechts is het hout uitgesleept met een paard en ingekort op de bosweg, waar
het klaar ligt om opgeladen te worden met een vrachtwagen (Rekem, voorjaar 2005).

b) Gemechaniseerde velling
Een forwarder kan optimaal ingezet worden als het hout geveld werd met een harvester.
Met de kraan van de harvester worden de bomen namelijk voorgeconcentreerd tot bij de
ruimingspiste, waardoor manueel verplaatsen, bijtrekken met een paard of kabelen van
stammen vervalt. Een harvester werkt normaal met de korthoutmethode, wat wil zeggen
dat de stammen in het bestand in sortimenten worden gezaagd. Een goede
harvestermachinist zorgt ervoor dat de sortimenten op gescheiden stapeltjes liggen, dicht
bij de ruimingspiste. De forwardermachinist moet dan de ruimingspistes volgen en de
gestapelde sortimenten opladen met de kraan. Deze methode heeft volgende voordelen:



hoge graad van efficiëntie
als met de harvester een beschermende takkenmat gelegd werd, kan de
forwarder hier ook over rijden waardoor instulping en verdichting door de zware
machine beperkt worden



er wordt minimale schade toegebracht aan de bodem en de nevenetage omdat
langs hetzelfde tracé wordt gereden als de harvester (concentreren van schade)



het hout wordt op een overzichtelijke wijze uitgereden, de sortimenten kunnen
indien gewenst apart uitgereden worden en het risico op ‘vergeten’ stamstukken
wordt geminimaliseerd



een forwarderkraan met standaard reikwijdte (6 à 7 m) volstaat om de
voorgeconcentreerde sortimenten te laden.

Figuur 194: Efficiënt werken (links) en knoeien (rechts). Bij de dunning in lork links maakte de
harvestermachinist spontaan ruimingspistes waarlangs het korthout netjes werd klaargelegd
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om het uit te rijden met de forwarder (Aalter, winter 2003). Bij de dunning in grove den rechts
reed de harvestermachinist ondoelmatig door het bestand en legde hij het korthout verspreid
neer. Later werd dit hout uitgereden met een tractor met kar, die nog eens kriskras door het
bestand reed (Oud-Turnhout, januari 2005).

In plaats van een forwarder kan na de inzet van een harvester ook een tractor met een
uitrijwagen gebruikt worden om de sortimenten uit te rijden. Als het gaat om een
gewone landbouwtractor gelden hierbij wel volgende beperkingen:



achteruit rijden met een kar is niet zo gemakkelijk
de draaicirkel van een landbouwtractor met kar is aanzienlijk groter dan die van
een forwarder, behalve als de uitrijwagen is voorzien van een draaibare dissel of
achteras



obstakels zoals grachten of wallen kunnen minder gemakkelijk overgestoken
worden
doordat vaak laterale steunen moeten uitgeklapt worden, is ruimen met een
uitrijwagen trager dan met een forwarder




een takkenmat kan problemen stellen als de tractor niet is uitgerust met
beschermingen
voor
kwetsbare
onderdelen
(hydraulische
leidingen,
fuseebesturing).

Figuur 195: Een uitrijwagen getrokken door een landbouwtractor. Omwille van het relatief
lage eigengewicht van de kar en de passieve verbinding met de tractor, moeten uitklapbare
steunen gebruikt worden bij het laden. Op de foto is duidelijk te zien hoe de bogie-assen
reageren op obstakels, zonder dat het zwaartepunt van de kar veel verplaatst wordt (foto
www.pfanzelt-maschinenbau.de).

c)

Logistiek van korthout
Het ontladen aan de stapelplaats kan zowel met een forwarder als met een uitrijwagen
op twee manieren gebeuren. Een eerste methode is het bouwen van een stapel op de
grond, zodat het hout later met een vrachtwagen met een kraan moet opgeladen
worden.
Een efficiënter alternatief, dat echter meer vraagt van de organisatie van het transport, is
de zogenaamde trailer-verlading. Hierbij worden lege opleggers of trailers klaargezet aan
de rand van het bos, zodat het hout rechtstreeks met de kraan van de uitrijcombinatie
kan overgeladen worden van het ruimingstuig naar de oplegger. Hiermee wordt tijd
gespaard voor het laden van de vrachtwagen. Er kan ook meer vracht vervoerd worden,
omdat de trekker van de oplegger niet met een kraan moet uitgerust zijn en dus lichter
wordt. Tegenover conventioneel verladen wordt ongeveer 1 €/m³ bespaard (Albrecht et
al. 2004).
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Figuur 196: Twee methoden van houtafvoer op één werf: links klassiek stapelen langs de
harde weg, rechts de zgn. trailer-verlading. Trailer-verlading is efficiënter, maar vraagt veel
meer van de logistieke organisatie (foto Sus Willems).

Een gelijkaardige mogelijkheid is het gebruik van zogenaamde euroflats, die opgehaald
worden zoals bouwcontainers. Het voordeel hiervan is dat een euroflat op een kleinere
plaats kan weggezet worden dan een oplegger. De euroflats kunnen afgevoerd worden
met een vrachtwagen (voor lange afstand) of met een snelle tractor (voor afstanden tot
10-20 km) die een oplegger met containerhaak trekt. Die laatste kan op slechtere
boswegen rijden dan een vrachtwagen.

Figuur 197: Voor de snelle afvoer van korthout worden langs de boswegen euroflats geplaatst,
die rechtstreeks geladen worden met de uitrijcombinatie.

3.5.3

Impact van een uitrijcombinatie
Als hout volledig gemechaniseerd met harvester en forwarder geoogst wordt, is de
harvester de meest spectaculaire machine en de forwarder de zwaarste die het meeste
schade toebrengt aan de bodem. Een forwarder is meestal iets breder, hoger en veel
zwaarder dan een harvester. Daarom is het belangrijk om te werken met een netwerk
van vaste ruimingspistes en om de forwarder hetzelfde spoor te laten nemen als de
harvester. Bodemverdichting blijft hierdoor ruimtelijk beperkt. Instulping en
bodemverwonding kunnen extra beperkt worden als de harvester een beschermende
takkenmat op de ruimingpiste legt.
De rechtheid van de ruimingspistes is belangrijk voor twee zaken (Figuur 198):
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door het beperken van draaimanoeuvres krijgt de bodem minder schuifkrachten
te verwerken, waardoor bodem en boomwortels minder schade oplopen



een forwarder die tussen de bomen door ‘slingert’, maakt veel kans om met het
achterste deel van de rongenkorf tegen de randbomen te stoten, en deze zwaar
te beschadigen.
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Figuur 198: Schade aan een toekomstboom (gemarkeerd met sisal touw) op de Veluwe. Op
deze plaats slingerde de ruimingspiste tussen de bomen, zodat door hoge schuifkrachten bij
het draaien van de forwarder de bodem zwaar verstoord werd. De beschadiging van de
toekomstboom gebeurde waarschijnlijk door een tik van de achterste rongen van de
forwarder. De oorzaak van het manoeuvre was een smalle doorgang tussen twee bomen
gecombineerd met een slinger in de piste.

Bij de langhoutmethode treedt voornamelijk sleepschade aan stamvoeten op, een erg
zichtbare schadevorm. Bij de korthoutmethode wordt het hout uitgereden, waardoor de
bodem zwaarder belast wordt maar er geen stammen meer langs andere bomen
schuren. De voornaamste schade is hier onzichtbaar (bodemverdichting).

3.6

Rupskraan met klem

3.6.1

Populierenexploitatie met rupskraan
Een rupskraan wordt in Vlaanderen vaak gebruikt voor het ‘uitdraaien’ van
populierenstammen na kaalslag. Ruiming van ander hout (dunning, windval) is ook
mogelijk, maar wordt veel minder toegepast (zie bijlage: artikel over exploitatie in eigen
regie in het proefbos van Gontrode).
Het verplaatsen van stammen gebeurt voornamelijk door bewegingen van de kraanarm
en de bovenbouw van de rupskraan, niet door de gehele machine te verplaatsen.
Hierdoor worden belasting en slijtage van de rupskettingen beperkt.
Het ruimen van stammen kan best opschreven worden als uitdraaien. De rupskraan
rijdt op één tracé en alle stammen binnen het bereik van de kraanarm (afhankelijk van
het type ongeveer 8-10 m) worden met de klem bijgetrokken naar het machinepad. Eens
de stammen verzameld zijn, worden ze geheel of gedeeltelijk opgetild en verplaatst door
de bovenbouw van de kraan te verdraaien. Zo wordt telkens een stapel stammen
verlegd. Als alle stammen binnen het bereik van de kraanarm verlegd zijn, wordt de
machine verplaatst en begint het verleggen opnieuw.
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Figuur 199: Ruiming van langhout bij de kaalkap van populier met een rupskraan met klem.
Links worden de stammen uitgedraaid; hierbij rijdt de kraan van de stapelplaats het bestand
in, waarbij telkens stapels boomstammen verlegd worden. Rechts uitslepen van een stam,
wanneer de kraan van helemaal achteraan het bestand weer terugkeert naar de stapelplaats
(Gontrode, oktober 2003).

Deze werkwijze lijkt traag omdat de machine zich minder verplaatst dan bij klassiek
uitslepen met een tractor, maar is eigenlijk vergelijkbaar snel. Dit vertaalt zich in een
gelijke verkoopprijs van populieren bij ruiming met een klassieke skidder of een
rupskraan. Een bijkomend groot voordeel van een rupskraan is dat aan de bosweg veel
hoger kan gestapeld worden dan met een tractor. Hierdoor is er minder ruimte voor
stapelplaats nodig.
Door het grote raakvlak met de bodem kan een rupskraan gebruikt worden op weinig
draagkrachtige bodems, zonder dat de machine overmatige instulping geeft. Dit geldt
alleen voor effen terrein; in ruw terrein komt het gewicht van de rupsplaten op een zeer
kleine oppervlakte terecht, waardoor het microreliëf genivelleerd wordt.
Naar impact toe is er minder visueel waarneembare schade dan wanneer uitgesleept
wordt met een tractor. Door het deels of volledig optillen van de stammen blijft
bodemverwonding immers beperkt. Ook de bereden oppervlakte zal bij goed gebruik van
een rupskraan kleiner zijn dan wanneer met een klemskidder naar elke stamvoet wordt
gereden. De toestand van de ruimingspiste (instulping) zal beter zijn met een rupskraan
dan met een bandenmachine, omdat rupsen minder slippen dan wielen. De
bodemverdichting onder de rupsen is, ondanks het grote draagvlak, niet te
onderschatten. Bij de kraanbewegingen ontstaan aanzienlijke gewichtsverplaatsingen,
waardoor het gewicht van kraan en stam soms op een heel klein deel van de rupsen rust.
Een eventuele waardevolle nevenetage kan beter gespaard worden met een rupskraan
dan met een tractor waarmee de bomen enkel kunnen versleept worden (zie bv. verslag
Pro Silva-excursie Walenbos, mei 2004).

Figuur 200: Een rupskraan met klem aan het werk bij de kaalkap van populieren, gezien van
op de (hoge) stapel boomstammen. Voor een 6-tal rijen populieren werd één centrale
ruimingspiste voorzien, waarlangs alle bomen afgevoerd werden (Gontrode, oktober 2003).
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Een beperking van een rupskraan is het ruimen over grotere afstanden. Met een
bandenmachine zijn verplaatsingen over enkele honderden meters geen bijzonder
probleem; met een rupskraan daarentegen moeten verplaatsingen beperkt gehouden
worden om overmatige slijtage van de (dure) kettingen te vermijden. Eventueel kunnen 2
machines (rupskraan en skidder) gecombineerd ingezet worden.

3.6.2

Opruimen van windval
Bij het opruimen van stormhout is het inzetten van een rupskraan ideaal (Figuur 201).
Met de kraan kunnen verstrengelde stammen ontward worden en de aanwezigheid van
een zware machine op de werf laat toe om relatief veilig te werken met hout onder
spanning. De machinist zit veilig in de beschermende cabine, in tegenstelling tot iemand
die motormanueel werkt.

Figuur 201: Opruimen van omgewaaide fijnspar door een Zwitserse aannemer in ZuidZweden. De rupskraan op de achtergrond is voorzien van een velklem, waarmee de
boomstammen van de stronk worden losgezaagd en klaar gelegd. De machine op de
voorgrond is uitgerust met een harvesterkop, waarmee de stammen onttakt en ingekort
worden. De machines draaien 6 dagen op 7, en hebben samen een productiviteit van 35 m³/u
(foto Stef Vanlommel, juni 2005).

3.6.3

Rupskraan met klem en lier voor bijzondere standplaatsen
Een lier monteren op een rupskraan maakt deze machine veelzijdiger (Engler & Nimz
2004; Fehrle 2004). Technisch stelt dit geen problemen: de lier kan ondergebracht
worden op de achterbouw van de kraan of tegen de zij- of achterkant van de kraanarm.
De kracht voor de lier komt van een extra hydraulische aansluiting van de kraan. De
capaciteit van de oliepomp van de kraan is hierbij geen beperking, omdat wanneer
gelierd wordt de kraanarm stil staat.
Doordat de kabel hoog gemonteerd kan worden op de kraan (bv. met geleiderollen op de
kraanarm), kunnen stammen over grote afstand bijgelierd worden zonder dat ze zich
overmatig ingraven. De richting van de kabel kan tijdens het lieren snel veranderd
worden door de kraanarm te verplaatsen. Eens de stam tot bij de rupskraan gelierd is,
kan hij gemanipuleerd worden met de krachtige kraanarm.
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Figuur 202: Een zware rupskraan uitgerust met een klem en een lier op een gemarkeerde
vaste ruimingspiste (blauwe streep op beuk) in Hessen. Deze machine wordt er gebruikt om
waardevol loofhout te exploiteren op standplaatsen met stuwwatergronden. Als er natte
plekken moeten doorkruist worden, kunnen deze verstevigd worden door er kruinhout op te
leggen met de kraan (Hessen (D), juni 2004).

Naar bodemschade toe biedt het gebruik van een lier het voordeel dat de effectieve
reikwijdte van de kraan toeneemt, zodat minder bodemoppervlakte moet bereden
worden met de zware machine. Door het kabelen verkleinen de verplaatsingsafstanden
van de rupskraan, waardoor de slijtage van de kettingen aanzienlijk vermindert. In het
geval een boom geforceerd moet geveld worden, kan een lier uitkomst bieden om de
boom op een veilige wijze over te trekken.

3.7

Kabelkranen
Het gebruik van kabelkranen is een techniek die in Vlaanderen traditioneel niet wordt
toegepast. Expertise hieromtrent is voornamelijk te situeren in landen met
gebergtebossen in Midden-Europa, Australië en Noord-Amerika. Hier zullen kort de
algemene principes van de bediening van een kabelkraan weergegeven worden.

Figuur 203: Links het uitslepen van langhout met een kabelkraan; de oranje slede is van het
zelfgemotoriseerde type (Hessen (D), juni 2004). Rechts een schematische weergave van de
werking van een gebergteharvester met een dergelijke zelfrijdende slede (figuur
www.forsttechnik.at). De vrachtwagen met de toren, de kabeltrommels en de harvesterkraan
blijft hierbij op de verharde bosweg staan.

De inzet van een kabelkraan vraagt een grondige voorbereiding. De meeste
kabelsystemen zijn gemonteerd op een aanhanger of een vrachtwagen, dus eerst moet
een geschikte plaats gevonden worden om de draagmachine op te stellen. Dit is meestal
een bosweg waar verankeringpunten in de buurt zijn (stabiele bomen bv.).
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Dan moet het tracé van de kabel bepaald worden. In sommige gevallen worden
intermediaire steunen gebruikt en kan de kabel van richting veranderen, maar bij de
meeste kabelkranen moet de kabel in rechte lijn door het bestand.
Naar analogie met vaste ruimingspistes voor voertuigen, worden op regelmatige afstand
rechte kabelpistes voorzien. Deze hebben een breedte van 2-4 m om schade aan
randbomen te beperken. Wanneer geen intermediaire steunen gebruikt worden, moeten
de kabelpistes perfect recht uitgezet worden.
Voor het opstellen van de kabelkraan moeten voldoende stabiele steunpunten
beschikbaar zijn. De meest voor de hand liggende zijn bomen, rotsen en zware
voertuigen. Afhankelijk van het type kabelkraan, gebeurt de opstelling anders (aantal
kabels, draagkabel of niet, constantheid terreinhelling, ...). Kabelkranen die de stammen
over de grond laten slepen of systemen waarbij de vracht volledig wordt opgetild,
hebben ook verschillende opstellingswijzen. Als er zware kabels nodig zijn (draagkabel
bv.), worden lichtere hulplijnen gebruikt om de kabel in positie te brengen. Het opstellen
van een kabelkraan vraagt, afhankelijk van het type, 2-3 uren tot 2 dagen.
Om de bediening van een kabelkraan te illustreren, wordt het voorbeeld van de kleine
kabelbaan van Natuurpunt gegeven.

3.7.1

Exploitatie met een eenvoudige skyline-kabelkraan in de Langdonken, Herselt
De kabelbaan, een samenstelling van onderdelen van het Oostenrijkse Maxwald, bestaat
uit de volgende onderdelen:


een draagkabel die tussen steunbomen en intermediaire steunen (elke 50 m)
wordt opgespannen, maximum 250 m lang




een toestel om de draagkabelspanning te meten
extra kabels om de steunbomen te verankeren aan de stambasis van andere
bomen



een mechanisch aangedreven dubbele lier, bediend met hendels, voor op de
hefinrichting van een kleine tractor



een trekkabel en een terugloopkabel



katrollen om de trekkabels te geleiden door het bestand



een slede die op de draagkabel loopt en bediend wordt met de trekkabel en de
terugloopkabel



een tweede slede en een verbindingsstang (optioneel om stammen horizontaal
zwevend te ruimen)



een uitsleepketting als strop om de stammen aan te pikken.

De haak van de trekkabel, die door het wagentje tot aan de ketting loopt, kan vastgeklikt
worden in het wagentje, wanneer de stam helemaal tot boven getrokken wordt. Daarna
kan de stam op een constante hoogte tot aan de stapelplaats gevoerd worden, waarna
gelost wordt door aan een koord te trekken die het blokkeermechanisme lost.
De draagkabel kan maximaal 1000 kg dragen, en hangt op elke gewenste hoogte boven
de grond. Met de draagkabel gemonteerd op 10 m hoogte, kunnen stamstukken volledig
van de grond getild worden, zodat ze kunnen geruimd worden zonder enige
bodemschade. Het lager monteren van de draagkabel vereenvoudigt het opstellen en
afbreken aanzienlijk. Hierdoor slepen de boomstammen (korthout of langhout) over de
bodem, maar de schade door bodemverwonding die hierdoor toegebracht wordt, is
verwaarloosbaar. Boomstammen kunnen tot een afstand van ongeveer 30 m van de
draagkabel zijdelings bijgetrokken worden.
Alle bewegingen van de boomstammen worden gestuurd door trekkracht of remkracht uit
te oefenen op de trekkabel en de terugloopkabel. Een nadeel van dit specifieke
kabelsysteem is dat de slede niet kan geblokkeerd worden op de draagkabel, waardoor
de kabelkraan eerder onhandig en onveilig is.
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Figuur 204: De kabelkraan van Natuurpunt in actie. Alle bewegingen worden aangestuurd
door de aandrijving en de rem van de lier met dubbele trommel. De draagkabel hangt hier
veel hoger dan noodzakelijk, wat de bediening complex en gevaarlijk maakt (Herselt 2003).

3.8

Kleinschalige machines
Het gebruik van kleinschalige exploitatiemachines zoals een lastpakker of een quad is op
het eerste zicht heel eenvoudig. Deze machines zijn namelijk klein en ze hebben een erg
lage bodemdruk, waardoor hun impact op het bosecosysteem beperkt is. Het strikt
aanhouden van vaste ruimingspistes is dan ook niet nodig voor dergelijke
exploitatietuigen.
Om handig te werken en de impact tot een minimum te herleiden, is een planmatige
aanpak toch aan te bevelen. Een goede planning beperkt het aantal draaimanoeuvres en
laat toe de machines optimaal te benutten. De productiviteit van deze kleinschalige
tuigen is immers laag; inefficiënt werken zou dit alleen maar verergeren.

3.8.1

Lastpakker of ijzeren paard
Een lastpakker heeft flexibele rupsbanden en is daardoor de machine bij uitstek om op
bodems met een zeer lage draagkracht te werken. Dankzij de rupsen kan gewerkt
worden op terreinen waar een paard zou wegzakken. Het risico en de impact van een
lastpakker liggen echter hoger dan als een kabel zou gebruikt worden in combinatie met
een machine die buiten het terrein blijft staan: een kabel weegt nog minder en brengt
geen aanwezigheid van brandstoffen en smeermiddelen in het terrein met zich mee. Als
de sleepafstand met een kabel te groot zou zijn, of als slepen over de bosbodem niet
gewenst is, is het gebruik van een lastpakker de optie met de laagste impact.
Allerlei hulpmiddelen maken de inzet van een lastpakker praktischer, bijvoorbeeld een
opzetstuk voor het uitrollen van omheiningdraad, een kleine boomezel voor zware
boomstammen of een uitrijwagentje voor korthout, al dan niet voorzien van een
laadkraan.
Bij de exploitatie van lichte bomen in dichte stand kunnen deze bijvoorbeeld over de
rongen van een lastpakker geveld worden. Als de boom valt, ligt hij op een werkbankje
om te onttakken en is de stam klaar om geruimd te worden. Wil de boom niet vallen, dan
kan hij onderuit getrokken worden door de lastpakker te verplaatsen. Verscheidene
bomen over de laadruimte geveld, vormen een volledige vracht.

3.8.2

Quad als uitrijcombinatie
Het type quad is sterk bepalend voor het succes van dit voertuig als exploitatiemachine.
De zwaardere vierwielaangedreven quads met lage overbrengingsverhoudingen zijn
bruikbaar; de lichte sportieve types niet. Een quad kan in kleinschalige beheersystemen
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een niche opvullen tussen het volledige manuele werk enerzijds, en de inzet van lichte
landbouwtractoren anderzijds.
Een heel eenvoudige uitrijcombinatie voor brandhout kan bestaan uit een quad en een
kleine aanhangwagen. Met de quad op de aanhangwagen en deze laatste achter een
personenwagen wordt naar het bos gereden. Daar wordt de quad afgeladen, en met
deze machine trekt men de aanhangwagen voort om brandhout uit het bos te halen.
Uitslepen van langhout kan met behulp van een kleine boomezel. Een dergelijk werktuig
is commercieel verkrijgbaar, maar zou ook kunnen gemaakt worden door iemand die
handig is met een lastoestel.
Een meer technologische versie is een quad die een speciaal gebouwde mini-uitrijwagen
trekt, die robuust gebouwd is en voorzien is van rongen en bogie-assen. Voor het laden
van stamstukken die niet manueel kunnen opgetild worden, kan een laadarm met een
handlier gebruikt worden.
De hoogtechnologische quad-uitrijcombinatie is eigenlijk een forwarder in het klein, met
een hydraulische laadkraan en soms 8 aangedreven wielen. Het voornaamste doelpubliek
van dergelijke machines zijn hobbyisten, mensen met een bosdomein van enkele
tientallen hectare die liever zelf exploiteren dan grootschaliger machines in hun bos toe
te laten. Een kleine bedenking: in dezelfde prijscategorie zijn er waarschijnlijk
tweedehands landbouwtractoren met een aanbouwlier te vinden. Een tractor is
veelzijdiger dan een quad door de aanbouwmogelijkheden op de hefinrichting met
aftakas en is ook geschikter voor het zwaardere werk.
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4

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR KLEINE EN GROTE
PROBLEMEN

4.1

Oversteken van grachten
In veel gevallen ligt tussen een bosweg en het bosbestand een gracht, die tijdens de
exploitatie moet overgestoken worden om het hout kunnen af te voeren. Veel
exploitatievoertuigen zijn robuust en krachtig genoeg om zonder meer door de gracht te
kunnen rijden, maar hierdoor kunnen de zijkanten van de gracht beschadigd worden.
Sommige machines, bijvoorbeeld landbouwtractoren, zijn onvoldoende stabiel om min of
meer diepe grachten over te steken.
De eenvoudigste en goedkoopste manier om een tijdelijke oversteekplaats te maken is
om stamstukken in de gracht te leggen. Hierdoor kunnen machines over de gracht rijden
zonder hieraan schade toe te brengen, en kan het water nog enigszins passeren tussen
de stammen. Na de werken wordt het (vuile) hout gewoon meegenomen.

Figuur 205: Twee tijdelijke oversteekplaatsen. Links werden populierentoppen in een gracht
gelegd om een rupskraan te laten passeren zonder te zachte oevers te beschadigen. Rechts
liggen dennentoppen in een ondiepe gracht in een bos op droge zandgrond om een
landbouwtractor met uitrijwagen deze hindernis te laten passeren zonder risico op kantelen.

In sommige landen worden sterke plastic buizen gebruikt om een tijdelijke
oversteekplaats te maken. Het plaatsen van deze buizen gaat sneller en vermijdt het
bevuilen van het hout in de gracht, maar de buizen kosten natuurlijk wel geld.
Machines met voldoende lange rupsen (bv. rupskraan) kunnen gewoon over een gracht
rijden. Bij eventuele hoogteverschillen tussen verschillende oevers kan de kraanarm als
extra steunpunt gebruikt worden.

4.2

Takkenmat bij volledig gemechaniseerde houtoogst
Als bij het gebruik van harvester en forwarder de bomen uitgesnoeid worden voor de
harvester, dan komt op het machinepad een laag takhout te liggen. Als deze laag
voldoende dik is, beschermt ze de bodem tegen verticale lading en schuifkrachten,
waardoor bodemverwonding, instulping en verdichting verminderen.
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Figuur 206: Links een stevige takkenmat van eikenkruinhout in een bos dat met harvester en
forwarder geëxploiteerd werd. Rechts een 40 cm diep rijspoor in hetzelfde bestand, met het
verschil dat op die locatie geen takhout lag. De bodem is lemig zand, exploitatie in de winter
(Putte (NL) 2004).

Een takkenmat kan maar handig voorzien worden als een harvester gebruikt wordt,
omdat deze machine is uitgerust met een kraan en een aggregaat dat afgesneden takken
concentreert. De duurzaamheid van een takkenmat is maar gewaarborgd als het hout
wordt uitgereden met een uitrijcombinatie (forwarder of landbouwtractor met
uitrijwagen). Uitslepen van langhout zou de takkenmat veel te snel wegduwen.
Het kost bijna geen moeite van de harvestermachinist om de bomen voor zijn machine te
onttakken. Gezien de gunstige effecten van een takkenmat voor bodembescherming, is
een dergelijke werkwijze dan ook ten zeerste aan te raden. Afhankelijk van de boomsoort
en de sterkte van de ingreep, zal een volledige of een discontinue takkenmat kunnen
gebouwd worden (bv. laagdunning grove den t.o.v. eindkap fijnspar).

4.3

Uitlieren van hout over grote afstand
Bij het uitlieren van zware boomstammen komt het voor dat ze zich met hun dikste eind
(stamvoet) in de grond ingraven of achter obstakels blijven hangen. De eenvoudigste
manier om dit te vermijden is om de stammen uit te slepen met de top eerst. Machines
met een hoger uitlooppunt van de kabel, zullen minder problemen veroorzaken met
ingravende stammen (bv. standaard skidder tegenover rupskraan met lier op de
kraanarm).
Een boomstam die ergens is blijven hangen, kan meestal niet los gemaakt worden door
hard te trekken aan de kabel. De mogelijkheden zijn dan grote bodemverstoring (diep
gat, stronk uittrekken), een gebroken kabel, een omgekantelde machine of een
boomstam die écht muurvast zit. Als er nog bomen in de buurt staan, kan een boomstam
weer vlot getrokken worden door de kabel even zijwaarts om te leiden langs een katrol
die met een textielband op een zekere hoogte aan een boomstam bevestigd is. Als er
geen verankeringspunt voor een katrol is, moet de machine geherpositioneerd worden.
Stronken wegzagen of stamvoeten uitgraven zijn weinig aantrekkelijke oplossingen.
Een speciaal technisch hulpmiddel zijn zogenaamde sleeppannen (Figuur 207). Dit zijn,
meestal vezelversterkte, kunststof voorwerpen met een afgeronde voorkant. Ze worden
op de kabel geplaatst, net voor het uit te slepen hout. Afhankelijk van het model kan
hiermee langhout of korthout uitgesleept worden. Het gebruik is beperkt tot de lichtere
sortimenten; een uitsleeppan voor stammen van 1 m dik bijvoorbeeld zou te omslachtig
zijn.
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Figuur 207: Twee kunststof sleeppannen; met de groene kunnen verschillende stukken
korthout tegelijk uitgesleept worden zonder ingraven of overtuimelen, met de gele sleeppan
wordt vermeden dat langhout tot ongeveer 35 cm diameter zich zou ingraven of achter
obstakels zou blijven hangen.

4.4

Vermijden van velschade
Als een boom te veel schade zou aanrichten tijdens de val, moet hij eerst getopt worden.
In het geval van waardevol loofhout wordt dit vaak zelfs op initiatief van de exploitant
gedaan, om te vermijden dat bijvoorbeeld een vork of steile zijtak de stam zou doen
open scheuren.
Er kan voor gekozen worden om één of enkele problematische zijtakken te verwijderen,
of om de hele kruin weg te nemen voor de velling. Toppen of kandelaberen is
levensgevaarlijk werk, niet in het minst omdat bij bosexploitatie vaak alleen klimsporen
en een klimtouw gebruikt worden (Figuur 208). Een extra veiligheidslijn is zeker
noodzakelijk, maar het bevestigen van dit touw in de boomkruin kost extra tijd.
Het vellen van een boomstam zonder kruin kan specifieke moeilijkheden stellen. Zo is het
soms lastig om de stam te doen vallen, maar eens hij valt kan dit onverwacht snel
gebeuren en bij het neerkomen kan de stam wegspringen.

Figuur 208: Toppen van een zware beuk. Nadat de volledige kruin verwijderd is, kan de stam
vallen zonder noemenswaardige schade. Dit is gevaarlijk werk voor de klimmer (Libramont
2003).

Een veiligere manier om velschade te vermijden, is door bomen kabelondersteund te
vellen. In Duitsland wordt een dergelijke gespecialiseerde methode het Weilburger
Laubstarkholzernteverfahren genoemd (KWF 2004). Deze methode houdt in dat 2
personen de velling van een zware boom voorbereiden, terwijl een derde persoon elders
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aan de slag is met een skidder. De vellers en de skiddermachinist staan in contact met
elkaar met een ingebouwde radio in de gehoorbescherming (bv. fabrikant Peltor, ± 750
€/st.).
De vellers bevestigen een verlengkabel aan de geschalmde boom (met telescopische
palen tot 6 m hoogte), ze zagen de valkerf, eventueel al een deel van de velsnede en
slaan wiggen. Indien nodig wordt de kabel in een hoek geleid d.m.v. een katrol. Als de
velling is voorbereid, wordt de skiddermachinist opgeroepen om de verlengkabel aan de
kabel van de lier van de skidder te bevestigen. De kabel wordt op spanning gebracht en
de boom wordt volledig ingezaagd. Pas als de vellers op een veilige afstand staan, wordt
via de radioverbinding het signaal gegeven om de boom omver te trekken. Daarna kan
de skiddermachinist ergens anders voort gaan ruimen, en kunnen de vellers zich wijden
aan het onttakken van de gevelde boom.

4.5

Vermijden van sleepschade aan stamvoeten
De beste manier om sleepschade te vermijden, is om gebruik te maken van de
korthoutmethode. Stammen die in het bestand worden ingekort, zijn minder lang en
kunnen daardoor gemakkelijker tussen voorbehouden bomen gemanoeuvreerd worden.
Als zware boomstammen moeten gedraaid worden tussen blijvende bomen, is grote
voorzichtigheid geboden om sleepschade aan de voorbehouden bomen te vermijden.
Voor korte ruimingsafstanden is het gebruik van een kraanarm aangewezen. Langere
afstanden kunnen overbrugd worden met een kabel, die van richting kan veranderen
door het gebruik van een katrol. De kabel wordt zoveel mogelijk langs geschalmde
bomen geleid, om beschadiging door het schuren van een gespannen kabel te vermijden.
Als extra veiligheidsvoorziening of bij de ruiming van lichter boomstammen op hele
lengte, is de volgende werkwijze bruikbaar. Uit hakhout of een boom van 10-15 cm
diameter wordt ter plaatse een paal met een punt gezaagd. Deze plaatst men naast een
boom die absoluut niet mag beschadigd worden, door de paal met het dozerblad van een
skidder in de grond te duwen (Figuur 209). Er bestaan ook speciaal geconstrueerde Xvormige stalen boombeschermers.

Figuur 209: Ter bescherming van een zomereik naast een bosweg waarlangs populieren zullen
afgevoerd worden, is een houten paaltje in de grond gestoken met het dozerblad van de
skidder.

Een dergelijk paaltje is niet sterk genoeg om met boomstammen op te draaien, maar het
is wel voldoende stevig om voorbijslepende stammen of toppen van een stamvoet weg te
houden (Figuur 210).
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Figuur 210: Tweemaal hetzelfde paaltje dat werd geplaatst om de zomereik te beschermen
tegen sleepschade van populierentoppen (Kastanjebos; links oktober 2003, rechts december
2005).

4.6

Zware klemskidder en vaste ruimingspistes
De meest gebruikte machine bij de ruiming van zwaar loofhout in Vlaanderen is een
skidder met een klem en een kabel. Meestal is de skidder te zwaar voor het werk
waarvoor de machine gebruikt wordt. In plaats van kriskras rond te rijden, worden
dergelijke zware machines beter op vaste ruimingspistes gehouden. Een typische
tussenafstand van de pistes bij dergelijke exploitaties is 30-40 m.
In dat geval kan een aanzienlijk aandeel van de bomen met de stam op de piste vallen,
zodat ze rechtstreeks met de klem kunnen geruimd worden. Veel bomen zullen niet
optimaal kunnen vallen, maar kunnen dan over relatief korte afstand (maximaal 20 m)
met de stamvoet bijgelierd worden naar de ruimingspiste. Een minderheid van de bomen
zal in een heel ongunstige positie moeten vallen, maar de afstand om ze bij te kabelen
blijft dan beperkt tot maximaal 40 m.
Bomen die niet kunnen vallen m.b.v. een velwig moeten gelierd worden van op de
ruimingspiste. De piste verlaten en omduwen met de skidder is uit den boze. Ook hier
blijft de maximale afstand waarover de kabel moet uitgetrokken worden, beperkt tot 40
m. Als een boom die dicht bij de piste staat moet gekabeld worden, moet een katrol
gebruikt worden omdat anders de boom op de skidder valt. Een katrol wordt aan de
stamvoet van een boom bevestigd met een brede textielband om beschadiging van de
schors te vermijden.
Deze werkwijze is ontegensprekelijk duurder dan de methode met vrij machineverkeer,
maar is veilig en vermijdt schade aan de bosbodem. Sleepschade aan voorbehouden
bomen is een reëel risico als kabels ondeskundig gebruikt worden.
Een dure verbetering van een klemskidder is de klem te vervangen door een kraan met
een reikwijdte van 7-8 m. Hiermee kunnen stammen in de nabijheid van de ruimingspiste
bijgetrokken worden zonder de machine te verlaten. Draaien van een stam in het
bestand is gemakkelijker met een kraanarm dan met welk ander hulpmiddel dan ook.
Tenslotte vereenvoudigt een kraan het stapelen van boomstammen aanzienlijk, en dit
zeker in bossen waar meestal onvoldoende ruimte is voor stapelplaatsen. Het vervangen
van een uitsleepklem door een kraan is echter een investering die weinigen zullen maken
in een sector in crisis.

4.7

Montage van een lier op verscheidene exploitatiemachines
Bij het ruimen van hout worden zware gewichten verplaatst; alle bodemverdichting die
hierbij is toe te schrijven aan het gewicht van de boomstam is onvermijdbaar, omdat
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deze hoedanook naar de bosweg moet verplaatst worden. Alternatieven zijn een
kabelkraan die de last volledig optilt, een helikopter of niet exploiteren.
Als een boomstap versleept wordt met een kabel, is de enige verticale krachtcomponent
het gewicht van de stam. Bij uitslepen met een machine met een klem of een kraan moet
hierbij de krachtcomponent van het gewicht van de machine opgeteld worden. Naar
bodemverdichting toe is het gebruik van een lier met een stationaire machine dus steeds
gunstiger dan met een machine naar de stam toe te rijden.
Een lier heeft een verankeringspunt en een krachtbron nodig, en kan daardoor in
verschillende vormen op de meest uiteenlopende exploitatievoertuigen gemonteerd
worden (Figuur 211 en Figuur 212).
Voor sporadisch gebruik kan zelfs een lier geïmproviseerd worden: de enige benodigde
onderdelen zijn een kabel, een katrol en een voertuig met een trekhaak.

Figuur 211: Links een kleine lier gemonteerd op de kraanarm van een uitrijwagen. Een
dergelijke combinatie wordt in Zweden vaak gebruikt door particuliere bosbezitters, die in de
winter hun landbouwtractor inzetten in het bos. Rechts een handig werktuig voor op de
hefinrichting van een tractor, namelijk een kleine boslier voor het uitslepen van langhout
(Elmia Wood 2005).

Figuur 212: Een specifieke aanpassing voor het ruimen van waardevol zwaar loofhout op
standplaatsen met een stuwwatertafel. Op een zware rupskraan met een klem werd een
afstandsbediende lier met een hoog uitlooppunt voor de kabel gemonteerd, om
boomstammen tot een afstand van 80 m bij te lieren (foto KWF 2004).
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4.8

Exploitatie van zeer zwaar loofhout
Dikke bomen zijn zeldzaam in de Vlaamse bossen, maar in sommige gevallen moeten ze
toch uit het bos gehaald worden. In het Zoniënwoud bijvoorbeeld staan erg zware
beuken waarvan er jaarlijks een deel geëxploiteerd wordt, en ook in het beheerplan van
het Meerdaalwoud wordt er voorzien om beuken met omtrekken rond de 300 cm te
verwijderen om kans te geven aan het eiken-haagbeukenbos.
Exploitatie van dergelijke zware bomen is niet vanzelfsprekend en in de literatuur is
hierover weinig of geen informatie te vinden. De eenvoudigste oplossing is om naar elke
stamvoet te rijden met een zware klemskidder –deze methode wordt heden dan ook veel
toegepast– maar het ontegensprekelijke nadeel hiervan is de bodemverdichting die
voortvloeit uit het kriskras rondrijden met zware machines.
Enkele knelpunten bij de exploitatie van zeer zwaar loofhout zijn:



keuze van de velrichting
vastmaken van een kabel aan een boomstam die bij de val in de grond gedrukt
werd



een stam met een voetdiameter van om en nabij de meter uitlieren met de voet
eerst, geeft een hoge kans op het ingraven van de stam



bij het uitslepen bij de voet kan de boomstam achter zijn stronk blijven
vasthangen.

Mogelijke oplossingen om kriskras rondrijden met zware machines te vermijden, zijn:


met een kabel, eventueel in combinatie met een katrol, kan de valrichting van
een boom gemakkelijk én veilig gestuurd worden



eerst de kruin verwijderen om inscheuren van de waardevolle stam bij de velling
te vermijden is courante praktijk, en kan ook gebruikt worden om de velrichting
gemakkelijker te kunnen kiezen
zoveel mogelijk uitlieren bij de top vermijdt ingraven of blijven haken van de
stam, maar dit is niet altijd mogelijk




door gebruik te maken van losse uitsleepkettingen, waar de boom op geveld
wordt, kan het probleem van het bevestigen van de kabel omzeild worden;
hiervoor moet een exploitant wel veel kettingen hebben



met een extra katrol en een nylon bevestigingsband kan de kabel in de hoogte
geleid worden, zodat blijven haken achter stronken en ingraven kan opgelost
worden



eventueel kan een rupskraan met een lier ingezet worden; bij deze machine kan
het uitlooppunt van de kabel erg hoog op de kraanarm liggen, waardoor de kabel
meer opwaartse kracht kan uitoefenen.

Bovendien is zwaar loofhout meestal waardevol hout, wat een extra inspanning bij de
exploitatie rechtvaardigt. En een zware boom die in twee gezaagd is, weegt nog maar
half zo veel. Deze vaststellingen lossen de genoemde problemen echter niet volledig op.
Mogelijkheden en beperkingen van de genoemde technieken moeten op het terrein
besproken worden met professionele exploitanten, houtkopers en beheerders. Alleen een
open discussie kan duidelijk maken welke de mogelijkheden zijn, en wat hiervan de
implicaties zijn voor de prijsvorming van het hout en het bosbeheer.

4.9

Ruimen van kapvlaktes en terreinvoorbereiding
Bescherming van de bosbodem tegen de negatieve effecten van zware machines eindigt
niet bij de ruiming van het spilhout; bij de ruiming van het takhout en een eventuele
terreinvoorbereiding met zwaar materieel kan ook schade optreden.
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Ruimen van kruinhout gebeurt meestal door particulieren met onaangepast materieel,
bijvoorbeeld een kleine tractor met een kar op smalle banden. Bovendien gebeurt dit
vaak aan het einde van de winter, als het risico groot is dat de bodem te nat is om
machineverkeer toe te laten. Omwille van de handenarbeid die gepaard gaat met het
opruimen van kruinhout, wordt bijna altijd getracht om de machine zo dicht mogelijk tot
bij het hout te rijden. Een dergelijke werkwijze geeft onaanvaardbare bodemschade.
De eenvoudigste oplossing hiervoor is om meer kruinhout in het bos te laten liggen. Dit is
ook de beste optie voor het bosecosysteem. In het geval van een dunning bestaan hier
weinig praktische bezwaren tegen; als er na eindkap moet geplant worden is dit in
sommige gevallen lastig voor de planters.
Technische aanpassingen aan machines zijn doorgaans niet haalbaar, omdat men
meestal te maken heeft met niet-professionelen.
Door de lange Vlaamse traditie van bosverjonging door planten, is het gebruikelijk om
kapvlaktes te frezen met een klepelmaaier. Hierdoor wordt het resterende takafval
verkleind, waardoor gemakkelijk kan geplant worden. Nadeel is echter dat een behoorlijk
zware machine vlaksgewijs over het terrein rijdt om het te frezen.

Figuur 213: Een zware klepelmaaier, gemonteerd aan een landbouwtractor op extra brede
banden. Ondanks de brede banden kan een dergelijke machine aanleiding geven tot
bodemverdichting.

Als bij een eindkap zonder beperkingen op machineverkeer nadien moet geplant worden,
is er vaak takhout in de grond gereden. Dit maakt manueel planten buitengewoon lastig,
dus wordt er teruggegrepen naar (dure) maatregelen zoals frezen (kostprijs ± 1000
€/ha). Als daarentegen de exploitatiemachines beperkt zijn tot vaste ruimingspistes,
wordt er enkel dáár takhout in de grond geduwd en kan er in de tussenstroken relatief
probleemloos tussen het takhout geplant worden. De ruimingspistes hoeven niet of niet
volledig opgeplant te worden.
Natuurlijke verjonging is ook een optie, en deze methode wordt maar weinig gehinderd
door takhout.
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5

PRODUCTIVITEIT, KOSTEN EN INZETBAARHEID VAN
ENKELE EXPLOITATIEMETHODEN
In bijlage 2 worden gedetailleerde overzichtstabellen gepresenteerd die voor
verschillende courante exploitatiemethoden weergeven wat de productiviteit van arbeid
en machines is (m³/u), de kosten (€/u of €/m³ geoogst hout) en de typische
inzetbaarheid (terrein, afmetingen van bomen en beschikbaarheid van machines).
De voornaamste bron van deze tabellen is de CD Holzernteverfahren van het Kuratorium
für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF 2004). De gegevens zijn gebaseerd op langdurige
praktijkervaringen van dit Duitse keurings- en onderzoeksinstituut.
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BIJLAGE 1: RICHTLIJNEN VOOR HET AANDUIDEN VAN VASTE
RUIMINGSPISTES
Werkplan



eerst vaste ruimingspistes aanduiden
toekomstbomen markeren best daarna, maar kan ook eerst (optioneel, voorkeur
beheerder)



dunning aantekenen ná het aanduiden van ruimingspistes; voor eindkap maakt dit
minder uit



ruimingspistes documenteren op een exploitatieplan

Uitzicht en afmetingen in theorie
Vaste ruimingspistes zijn steeds onverhard, en in theorie:


onbeplant



rechtlijnig



parallel



maximaal 4 m breed; meestal 3-4 m breed



indien mogelijk rondgaand of met 2 aansluitingen op boswegen (handigst bij de inzet
van harvester en forwarder); doodlopend kan ook (in moeilijk terrein, of bij
motormanuele exploitatie)
loodrecht op de boswegen (korthoutmethode), eventueel een visgraatpatroon of een
knik voorzien om met langhout op de bosweg kunnen te draaien. Een knik aan het
uiteinde van de piste kan nooit kwaad
tussenafstanden van as tot as:





-

naaldhout (of loofhout), exploitatie met harvester en forwarder: 20 m (niet
meer, want dan vallen bomen buiten het bereik van de kraanarm

-

klassieke exploitatie van loofhout met langhoutmethode: 30 - 40 m
(tussenafstand is veel flexibeler, omdat toch meestal een kabel gebruikt wordt)

Uitzicht en afmetingen in praktijk
Het theoretische beeld van rechte, parallelle stroken om de 20 m wordt in in de praktijk
nauwelijks gerealiseerd, en is ook niet absoluut nodig. Het voorkomen van specifieke zaken
maakt dat ruimingspistes wel eens kronkelen:


hellingen



een natte plek of bijzondere vegetatie



duidelijke toekomstboom op het tracé van een ruimingpiste



moeilijkheden met het uitzetten van rechte pistes in het bos

Voor een optimale ontsluiting van het bos wordt rekening gehouden met de theoretische
vereisten. De specifieke terreinsituatie heeft echter steeds prioriteit boven de theorie!
Een tussenafstand van 20 m is een noodzakelijke voorwaarde voor de verantwoorde inzet van
harvester en forwarder. Deze afstand minimaliseert de oppervlakte verdichte bodem, terwijl alle
bomen bereikbaar blijven met de kraan van de harvester (reikwijdte ± 10 m). Bij het gebruik
van een kabel kunnen de tussenafstanden veel flexibeler gekozen worden.
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Markering en documentatie


markering: as van de piste, best met verf op te kappen bomen of struiken
-

-

ingangen van ruimingspistes op de rand van het bestand best aanduiden met
hoofdletter I, goed zichtbaar van op de bosweg. In bestanden met een laag
stamtal de ingang aanduiden met een (blijvende) randmarkering.
tweezijdig aangebrachte verticale verfstrepen (evt. schalmen) op bomen die op
het 3-4 m brede tracé van de piste staan
eindpunt van doodlopende piste met hoofdletter T
eventueel horizontale verfstrepen of linten op randbomen12



documenteren van ruimingspistes verzekert dat deze hergebruikt worden bij volgende
beheeringrepen (vermijden van cumulatieve exploitatieschade)



minimale documentatie: schets op een kaart bij het beheerplan



verschillende mogelijkheden voor uitgebreider documentatie: positie inmeten (meetlint
en kompas, eventueel GPS), opslaan in GIS, schetsmatig digitale kaart o.b.v. geschatte
posities, ...



pragmatische oplossing: bij hergebruik van een vaste ruimingspiste is de ligging
doorgaans goed te herkennen aan de verstoorde bodem en een afwijkende vegetatie:
ontbreken van bomen, oude rijsporen, pitrus,... In combinatie met een duidelijke kaart
kan dit volstaan (vermijdt al te veel verf op bomen).

Opmerkingen

12



bodemkwetsbaarheid is prioritair op bestandskenmerken



exploitatieverkeer is strikt beperkt tot vaste ruimingspistes



voorzie een exploitatieplan met uitleg voor de exploitant: verklaring van gebruikte
symbolen, situatieschets met richtingen van ruimingpistes, stapelplaats, ...



bij velling dient rekening gehouden te worden met de ligging van de ruimingspistes
(gericht vellen: wig, kabel)



indien hout buiten het bereik van kraanarmen of grijpers ligt: paard of kabel



vaste ruimingspistes maken het bos overzichtelijker voor de beheerder



takhout op de piste leggen (heel makkelijk met harvester!) om technische
berijdbaarheid te behouden en bodemcompactie te verminderen



als een ruimingspiste te snel degenereert door exploitatieverkeer, wil dit zeggen dat op
dat moment het bodemvochtgehalte te hoog is; exploitatie stil leggen

indien mogelijk verf beperken tot geschalmde bomen, dat is het duidelijkst voor de machinist
en daardoor staat het bos niet vol geverfde bomen na de dunning
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BIJLAGE 2: TECHNISCHE GEGEVENS EN KOSTEN VAN
VERSCHILLENDE MACHINETYPES
De bijlagen met allerlei relevante technische gegevens van exploitatiemachines zijn volledig
overgenomen uit het on-line marktoverzicht van het Duitse Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik (KWF). Machinekosten werden overgenomen uit de CD ‘Holzernteverfahren’ (KWF
2004). Merken en types van machines worden voor de volledigheid vermeld, zonder een
uitspraak te doen over de kwaliteit ervan.
Achtereenvolgens worden de maten & gewichten van de volgende machinetypes samengevat:


lichte vierwielige harvesters13 (Tabel 4)




middelzware harvesters (Tabel 5)
zware harvesters (Tabel 6 en 7)



gebergteharvesters met rupsen (Tabel 8)



harwarder, een kruising tussen een harvester en een forwarder (Tabel 9)



aangepaste landbouwtractoren (Tabel 10 en tabel 11)



skidders (Tabel 12)



uitrijwagens (Tabel 13)



lichte forwarders (Tabel 14)



middelzware forwarders (Tabel 15)



zware forwarders (Tabel 16)

Daarna worden voor een trekpaard en enkele veel voorkomende machinetypes de gemiddelde
kosten per categorie samengevat (Tabel 17).

13

Alle harvesters werken af-fabriek met conventionele (minerale) hydrauliekvloeistof, maar alle
vermelde machines kunnen ook draaien met snel biologisch afbreekbare hydrauliekolie. Het
gebruik van deze bio-olie is sterk aan te bevelen.
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Tabel 12: Technische gegevens van lichte vierwielige harvesters (bron: Marktübersicht KWF 20032005, www.kwf-online.de)
Merk
Type
Lengte/Breedte/Hoogte (mm)

ROTTNE
H-8

7800/2100-2300/2800

8369/2050/3060

7450

8500

2 ×500/55-26.5 & 2 ×500/6026.5
600

4 × 500/65-26.5

-

-

Motorvermogen (kW)

74

104

Toegelaten brandstof

Diesel

Diesel

Volume brandstoftank (l)

135 l

260 l

Kraanreikwijdte (m)

7.1

7

Hefvermogen bij maximale
reikwijdte (kNm)
Onttakkingsdiameter (mm)

38

53

max. 320

max. 400

165000 Euro

ca. 220000 Euro

Gewicht (kg)
# en grootte wielen
Grondspeling (mm)
Draaicirkel (m)

Prijs (excl. BTW)

236

SAMPO ROSENLEW
SR 1046 X

max. 1000
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Tabel 13: Technische gegevens van middelzware harvesters (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de)
Merk
Type
Lengte/Breedte/Hoogte
(mm)
Gewicht (kg)
# en grootte wielen

Grondspeling (mm)
Draaicirkel (m)
Motorvermogen (kW)
Toegelaten brandstof

PROFI-FOREST

TIMBERJACK

KAISER

10400
10800
11000
12250
12500
12900
4 × 600/55-26.5
2 × 600/...-30.5 & 4 4 × 600/...--26.5
2 × 587/...-26.0 & 4 2 × 600/55-26.5 & 4 6 × 600/55-26.5
× 650/...-26.5
× 600/50-22.5
× 600/50-22.5
500
11.7
105

Diesel

85

120

86
Diesel; evt.
Rapsmethylester

165
9.05

74

800
12 12.4
97

-

Diesel

9.7

575

Diesel
250

Profi 500
6400/2550/3600

500

9
126

95

Beaver
7070/2670/3570

600

9.3
85 105; evt. 125
Diesel

396 165; evt. meer

9.2
99

UTC F1067
6400/2650/3990

PONSSE

9600-11200
6 × 600/60-22.5

700

S2-4
7150/2500/2700

PROFI-FOREST

UTC F1047
5800/2650/3950

-

770 D
5910/2300/3620

CTL

6WD Profi
6300/2500/3250

Volume brandstoftank (l)
Kraanreikwijdte (m)
Hefvermogen bij
maximale reikwijdte
(kNm)
Onttakkingsdiameter
(mm)
Prijs (excl. BTW)

CTL

640
12.2
130
Diesel

270
10 9.7
94

280
10.2

74

190

max. 330

40-350

max. 350

max. 500

40-350

max. 380; (500)

50-500

-

-

-

250000 Euro

-

-

304500 Euro
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Tabel 14: Technische gegevens van zware harvesters (1/2) (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de)
Merk
CTL
PIKA
Type
UTC FS2665
956 Verticab
Lengte/Breedte/Hoo
6840/2650/4000
6721/2850/2640
gte (mm)
Gewicht (kg)
13100
13850
# en grootte wielen 2 × 587/...-26.0 & 4 × 4 × 600/55-26.5 & 2 ×
600/50-22.5
600/65-34.0
Grondspeling (mm)
500
630
Draaicirkel (m)
Motorvermogen
(kW)
Toegelaten
brandstof
Volume
brandstoftank (l)
Kraanreikwijdte (m)
Hefvermogen bij
maximale reikwijdte
(kNm)
Onttakkingsdiamete
r (mm)
Prijs (excl. BTW)
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ROTTNE
5005
9950/2700/3150
14000
4 × 600/65-34.0
max. 1360

TIMBERJACK
1070 D
6710/2620/3620

PONSSE
Ergo
7680/2670/3770

14100
15500
2 × 600/...-30.5 & 4 × 2 × 600/65-34.0 & 4 ×
600/...-22.5
600/55-26.5
575
610

ECO LOG
550B
6650/2780/3400
16600
4 × 700/55-34.0
max. 1220

13.7
136

113

148

136

12.7
180

13.2
150

Diesel

Diesel; evt.
Rapsmethylester
425

Diesel

Diesel

Diesel

220

Diesel; evt.
Rapsmethylester
500

300

400

400

11

10

10

11.3

10.2

10,1; evt. 11,3

85

135

-

135

190

180

40-350

max. 500

max. 450

400

50-600

-

-

317500 Euro

310500 Euro

-

364000 Euro

-
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Tabel 15: Technische gegevens van zware harvesters (2/2) (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de)
Merk

ROTTNE
SMV Rapid EGS 8WD

TIMBERJACK
1270 D

CTL
UTC F3167

ROTTNE
H 20

TIMBERJACK
1470 D

KOMATSU
Valmet 911.3

Lengte/Breedte/Hoo
gte (mm)
Gewicht (kg)
# en grootte wielen

12427/2860/3545

11600/2740/3700

7540/2800/4200

12427/2999/3800

7700/3000/3830

7325/2750-2900/3875

16900
8 × 600/55-26.5

Grondspeling (mm)

570

17500
2 × 600/...-34.0 & 4 ×
600/...-26.5
625

18500
2 × 23.1-26.0 & 4 ×
700/50-26.5
650

Draaicirkel (m)
Motorvermogen
(kW)
Toegelaten
brandstof
Volume
brandstoftank (l)
Kraanreikwijdte (m)

148

160

13.5
176

Diesel; evt.
Rapsmethylester
480

Diesel; evt.
Rapsmethylester
480

Diesel
250; evt. meer

460

465

400

10

11.8

10

10

11.8

10; evt. 11

153

178

138

153

178

128

max. 500

max. 480

70-440

-

max. 480

max. 500

324550 Euro

-

-

370000 Euro

-

353500 Euro

Type

Hefvermogen bij
maximale reikwijdte
(kNm)
Onttakkingsdiamete
r (mm)
Prijs (excl. BTW)

18500
18800
24000
2 × 700/70-34.0 & 4 × 2 × 700/...-34.0 & 4 × 2 × 600/55-26.5 & 2 ×
700/50-30.5
650/...-26.5
600/65-34.0
630
710
640
168

180

165
Diesel
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Tabel 16: Technische gegevens van gebergteharvesters met rupsen (bron: Marktübersicht KWF 20032005, www.kwf-online.de)
Merk
Type

KOMATSU
Valmet 911.3
X3M

IMPEX
Königstiger

Lengte/Breedte/Hoo
gte (mm)
Gewicht (kg)
# en grootte wielen

24000
4 × rupsen

28500
2 × rupsen 600 mm;
(evt. 700 mm breed)

Grondspeling (mm)

640

600

Draaicirkel (m)
Motorvermogen
(kW)
Toegelaten
brandstof
Volume
brandstoftank (l)
Kraanreikwijdte (m)

165

176

Diesel

Diesel

400

600

10; evt. 11

15

128

300

max. 500

max. 630

385500 Euro

-

Hefvermogen bij
maximale reikwijdte
(kNm)
Onttakkingsdiamete
r (mm)
Prijs (excl. BTW)

9350/3000/3360

Tabel 17: Technische gegevens van een harwarder, een kruising tussen een harvester en een
forwarder (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de)
Merk
Type
Lengte/Breedte/Hoogte (mm)
Gewicht (kg)
Laadvermogen (m³)
# en grootte wielen
Grondspeling (mm)
Draaicirkel (m)
Motorvermogen (kW)
Toegelaten brandstof
Volume brandstoftank (l)
Kraanreikwijdte (m)
Hefvermogen bij maximale reikwijdte
(kNm)
Onttakkingsdiameter (mm)
Prijs (excl. BTW)
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KOMATSU
Valmet 801 Combi (Harwarder)
9218/2800/3948
19800
+/- 10
4 × 600/55-26.5 & 4× 700/50-26.5
640
140
Diesel
430
11m
117
max. 320
409000 Euro
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Tabel 18: Technische gegevens van aangepaste landbouwtractoren (1/2) (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de)
Merk
Type
Lengte/Breedte/Hoogte (mm)
Motorvermogen (kW)
# en grootte wielen

Gewicht (kg)
Grondspeling
Toegelaten brandstof
Volume brandstoftank (l)
Aandrijving
Max. trekkracht van 1 lier
Radiobesturing lier?

Steyr
M 968a F

Steyr
M 9086a F

Steyr
9125a F

3800/2030/3370

4165/2170/2690

4770/2350/2900

Steyr/Case
M 9094a F/IH CS94
F
.../2280/ca. 3500

Steyr
CVT150 F

Steyr
CVT170 F

4770/2350/2900

4770/2350/2900

49
63
107
68
107
121
2 × 280/...-24.0 & 2 2 × 350/...-24.0 & 2 2 × 430/...-28.0 & 2 2 × 500/65-24.0 & 2 2 × 430/...-28.0 & 2 2 × 430/...-28.0 & 2
× 430/...-30.0; evt. × 470/...-34.0; evt. × 530/...-38.0; evt.
× 600/65-34.0
× 530/...-38.0; evt. × 530/...-38.0; evt.
breder
breder
breder
breder
breder
3050
3900
5360
6180
6350
6650
400
430
540
425
460
460
Diesel; evt.
Diesel; evt.
Diesel; evt.
Diesel; evt.
Diesel; evt.
Diesel; evt.
Rapsmethylester
Rapsmethylester
Rapsmethylester
Rapsmethylester
Rapsmethylester
Rapsmethylester
83
100
220
100
310
310
mechanisch
mechanisch
mechanisch
mechanisch
hydrostatischhydrostatischmechanisch
mechanisch
80 kN
ja

Tabel 19: Technische gegevens van aangepaste landbouwtractoren (2/2) (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de)
Merk
Type
Lengte/Breedte/Hoogte (mm)
Motorvermogen (kW)
# en grootte wielen
Gewicht (kg)
Grondspeling
Toegelaten brandstof
Volume brandstoftank (l)
Aandrijving
Max. trekkracht van 1 lier
Radiobesturing lier?

Fendt
510 C
.../2420/2950

John Deere
6310
6550/2273/ca. 3500

John Deere
6610
7180/2510/ca. 3700

Steyr/Case
CVT/X 120F tot CVT/X 170F
4729/2350/... tot 4770/2350/...

77
2 × 500/60-26.5 & 2 × 600/6534.0
7400
460
Diesel; evt. Rapsmethylester
135
mechanisch
80 kN
ja

73
2 × 380/...-24.0 & 2 × 470/...34.0
8000
465
Diesel; evt. Rapsmethylester
180
mechanisch
80 kN
ja

83
2 × 500/65-28.0 & 2 × 600/6538.0
9120
400
Diesel; evt. Rapsmethylester
207
mechanisch
80 kN
ja

84 tot 121
2 × 430/...-28.0 & 2 × 530/...38.0; evt. breder
9270 tot 9650
388 tot 410
Diesel; evt. Rapsmethylester
310
hydrostatisch-mechanisch
55; evt. 73 kN
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Tabel 20: Technische gegevens van skidders (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de; uitz. John Deere 548 E gegevens fabrikant)
Merk
Type
Lengte/Breedte/Hoogte (mm)

FMW
FT 45 S-K
.../2050/3270

Motorvermogen (kW)
# en grootte wielen

4 × 500/60-25.5

Gewicht (kg)
Grondspeling
Draaicirkel (m)
Toegelaten brandstof
Volume brandstoftank
Toegelaten hydrauliekvloeistof
Aandrijving

Max. trekkracht van 1 lier
Typische kabellengte (m)
Typische kabeldiameter (mm)
Radiobesturing lier?
Opmerkingen
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Grimm
RSG 1
5810/2300/2870
47

6900
365
9.1
Diesel
65
Conventioneel, evt.
bio-afbreekb.
hydrostatischmechanisch
52 kN
70
10
ja
Sorteerkraan
leverbaar

72
4 × 520/75-30.0;
evt. andere
7860
525
10.1
Diesel; evt.
Rapsmethylester
70
Conventioneel, evt.
bio-afbreekb.
mechanisch

HSM

HSM
704 805 B met kraan
5890/2340/2950
.../2330/3730

Timberjack
360 met kraan
7890/2630/3720

Welte
W 100 met kraan
.../2590/3210

John Deere
548 E
63330/3000/3010

78
85
110
76
86
4 × 600/55-26.5;
4 × 600/55-26.5;
4 × 590/...-26.0
4 × 600/55-30.5;
4 × 28L-26
evt. andere
evt. andere
evt. andere
7100
9320
13300
8820
10342
450
530
470
475
514
10.2
9.9
11.4
12 10.16
Diesel; evt.
Diesel; evt.
Diesel
Diesel; evt.
Rapsmethylester
Rapsmethylester
Rapsmethylester
100
110
288
115
157
Conventioneel, evt. Conventioneel, evt. Conventioneel, evt. Conventioneel, evt. bio-afbreekb.
bio-afbreekb.
bio-afbreekb.
bio-afbreekb.
mechanisch
hydrodynamischhydrodynamischmechanisch
mechanisch
mechanisch
mechanisch
(koppeling
hydrodynamisch)
70 kN
60 kN
80 kN
100 kN
90-170 kN
75
98
80
77 60-77
13
12
14
14 15.8
ja
ja
ja
ja
ja
Aftakas,
Met uitspoelMet uitspoelHefinrichting en
met enkelvoudige
hefinrichting en
mechanisme kabel mechanisme kabel
klembank leverbaar klem
klembank leverbaar en voorbereiding
en klembank
sorteerkraan
leverbaar
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Tabel 21: Technische gegevens van uitrijwagens (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de)
Merk
Type
Aanbevolen vermogen
trekker (kW)

PFLANZELT
842
50

Lengte/Breedte/Hoogte 6000/1900/2600
(mm)
Gewicht (kg)
ca. 2500
Laadvermogen (kg)
ca. 5500
# en grootte wielen
4 × 290/80- 15.5;
evt. 400/60- 15.5

EUROKLIP
FAT 7
vanaf 40

FARMI
MPV 7000
vanaf 50

EUROKLIP
Forst 8000
vanaf 30

EUROKLIP
Forst 10000
vanaf 40

PATU
110 HD
60...120

EUROKLIP
FAT 14
vanaf 90

5600/1950/3000

5800/1860/2100

5500/1950/3000

5500/1950/3000

5970/2250/...

6600/2450/3000

1900
6000
4 × 290/80- 15.3;
evt. 400 mm

880
7000
4 × 290/80- 15.3;
evt. 400/60- 15.5

1200
7000
4 × 290/80- 15.3

1200
9000
4 × 290/80- 15.3

2180
10000
4 × 400/55- 22.5;
evt. 550/45

2550
14000
4 × 500/60- 22.5

500

500

500

6.5
4,6 kN bzw. 18
kNm

6.5
4,6 kN bzw. 18
kNm

530
4.1
4,9...8,1

10545 Euro

11711 Euro

Grondspeling (mm)
ca. 570
500
540
Lengte laadvlak (m)
3,8...5,3
3.76
Kraanreikwijdte (m)
4,5; 5,8 of 6,5
6.5
4,5; tot 6,1
Hefvermogen met een brutto 15; evt. 25 of 4,6 kN bzw. 18 kNm 3,2 kN bzw. 14 kNm
grijper van 130 kg
32 kNm
bij max. reikwijdte
Prijs (excl. BTW)

9
8,2 kN bzw. 41
kNm
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Tabel 22: Technische gegevens van ‘lichte’ forwarders (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de)
Merk
Type
Lengte/Breedte/Hoogte (mm)
Motorvermogen (kW)
# en grootte wielen
Gewicht (kg)
Laadvermogen (kg)
Grondspeling (mm)
Draaicirkel (m)
Toegelaten brandstof
Volume brandstoftank (l)
Toegelaten hydrauliekvloeistof
Aandrijving
Lengte rongenkorf (mm)
Volume rongenkorf (m³)
Kraanreikwijdte (m)
Hefvermogen bij maximale reikwijdte
(kNm)
Prijs (excl. BTW)
Opmerkingen
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Rottne
Solid F 9
8650/2500/3600

Caterpillar
Cat 554B
8240/2530- 2700/3570

Timberjack
1010 B
9050/2680/3640

93
8 × 600/50- 22.5; evt. breder

97
8 × 600/45- 22.5; evt. breder

11680
9000
560
15.6
Diesel

12000
10000
600
Diesel

140
Conventioneel, evt. bio-afbreekb.
hydrostatisch
3040-3820
11...14
6.9

148
Bio-afbreekb., evt. conventioneel
hydrostatisch

51

3900
15
10
47

82
2 × 600/65- 34.0 & 4 × 600/55- 26.5;
evt. breder
12420
10000
600
14.3
Diesel; evt. Rapsmethylester
140
Conventioneel, evt. bio-afbreekb.
hydrostatisch
4000-4600
10...16
10
45

evt. klembank en dozerblad
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Tabel 23: Technische gegevens van middelzware forwarders (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de)
Merk
Type
Lengte/Breedte/Hoogte (mm)
Motorvermogen (kW)
# en grootte wielen
Gewicht (kg)
Laadvermogen (kg)
Grondspeling (mm)
Draaicirkel (m)
Toegelaten brandstof
Volume brandstoftank (l)
Toegelaten hydrauliekvloeistof
Aandrijving
Lengte rongenkorf (mm)
Volume rongenkorf (m³)
Kraanreikwijdte (m)
Hefvermogen bij maximale
reikwijdte (kNm)
Prijs (excl. BTW)
Opmerkingen

Rottne
Rapid
8810/2350/3460

Ponsse
Caribou
.../2675/3640

Rottne
F12 6-Rad
.../2555/3700

Caterpillar
554
8700/2660/3790

72
2 × 600/65- 34.0 & 4 ×
600/55- 26.5; evt. breder
13040
12000
550
15.6
Diesel

125
8 × 700/45- 22.5; evt. smaller

91
8 × 700/45- 22.5; evt. smaller

13540
10000
555
16
Diesel; evt. Rapsmethylester

122
2 × 600/65- 34.0 & 4 ×
600/55- 26.5; evt. breder
14080
12000
545
18.5
Diesel; evt. Rapsmethylester

90
Conventioneel, evt. bioafbreekb.
Lastschaltgetriebe; evt.
hydrostatisch
3620
10
7.5
-

170
Conventioneel, evt. bioafbreekb.
hydrostatisch

160
Conventioneel, evt. bioafbreekb.
hydrostatisch

95
Conventioneel, evt. bioafbreekb.
hydrostatisch

max. 4475
max. 16
9.9
58

4130
18
6.9
53

4030
15 of 18
8.1
ca. 59

evt. klembank

evt. klembank en bogielift

14220
10000
515
15.5
Diesel
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Tabel 24: Technische gegevens van zware forwarders (bron: Marktübersicht KWF 2003-2005, www.kwf-online.de)
Merk
Type
Lengte/Breedte/Hoogte (mm)

Valmet
840.1
9040/2630/3830

Rottne
Solid F 12
.../2650/3730

Caterpillar
Cat 574B
9180/2820/3860

Motorvermogen (kW)
# en grootte wielen

94
8 × 600/55- 26.5;
evt. breder

122
8 × 600/55- 26.5;
evt. breder

130
8 × 600/55- 26.5;
evt. breder of 6WD

Gewicht (kg)
Laadvermogen (kg)
Grondspeling (mm)
Draaicirkel (m)
Toegelaten brandstof

15560
11000
630
16.9
Diesel; evt.
Rapsmethylester
130
Conventioneel, evt.
bio-afbreekb.
hydrostatisch
3430-4030
14-16
8.7
44

15640
12000
610
13.9
Diesel; evt.
Rapsmethylester
160
Conventioneel, evt.
bio-afbreekb.
hydrostatisch
4130
17
8.7
49

16830
14000
650
Diesel

evt. klembank en
bogielift

evt. lier

Volume brandstoftank (l)
Toegelaten hydrauliekvloeistof
Aandrijving
Lengte rongenkorf (mm)
Volume rongenkorf (m³)
Kraanreikwijdte (m)
Hefvermogen bij maximale
reikwijdte (kNm)
Opmerkingen
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150
Bio-afbreekb., evt.
conventioneel
hydrostatisch
3580-4140
18-20
10
66

Welte
W 210
9450/2600/3720

Caterpillar
574
9430/2820/3770

157
122
2 × 600/65- 34.0 & 4 8 × 700/50- 26.5;
× 600/55- 26.5
evt. smaller of 6WD
17500
10000
450
16.1
Diesel; evt.
Rapsmethylester
150
Conventioneel, evt.
bio-afbreekb.
Lastschaltgetriebe
4060-5260
15-19
8.7
93
evt. klembank,
dubbele lier en
dozerblad

HSM
208F
9353/2825/3820
125
8 × 800/40- 26.5;
evt. smaller

17580
14000
540
15.8
Diesel

17700
12000
611
17.7
Diesel

147
Bio-afbreekb., evt.
conventioneel
hydrostatisch
4090
17 of 21
9.8
52

140
Conventioneel, evt.
bio-afbreekb.
hydrostatisch
4420-4890
17-19
9.7
46
evt. lier, klembank en
bogielift
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Tabel 25: Overzicht van de kosten van een trekpaard en enkele veelgebruikte machinetypes (MAS: machine-werkuur) (KWF 2004).
Machine/werktuig

Aankoop
excl. BTW
€

Jaarlijkse
Verouderin gebruiksdu Afschrijvin Onderhoud Brandstofgs-tijd
ur
g
(?)
verbruik
Jaar
MAS
€/MAS
Tsd.€/J.
l/MAS

Verbruik
KWS
€/MAS

Standtarief
€/MAS

Overige
kosten
€/Jahr

Kosten
excl. loon
€/MAS

trekpaard met toebehoren
2x2 landbouwtractor 30 kW

8500
16000

6
10

800
1000

1.77
1.6

2.448
1.6

3.5

2
32.725

0.425
0.64

1500
1000

9.13
8.11

4x4 tractor 50 kW met voorlader

34500

10

1000

3.45

3.45

6.3

58.905

1.38

200

14.37

brandhoutprocessor Spaltfix 301Z
tractor
JCB Fastrac (snelle tractor)
landbouwtractor met lier
bostractor STEYR 9094A
bostractor
bostractor (+/- 90 kW)
uitrijwagen PATU 8T
uitrijwagen KRONOS 100 H
kabelskidder
kraanskidder Welte W 100
kabelkraan korte afstand
kabelkraan Valentini V 1000
slede Twister SL 3600
kabelkraan
gebergteharvester (camion)
kleine harvester, 7 m reikwijdte
harvester - 140 kW
harvester > 140 kW

26600
46000
144000
35000
63000
85000
150000
20700
25800
157000
135000
50000
300000
90000
250000
330000
200000
320000
360000

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
1000
1000
800
1500
1000
1500
1500
1500
1500
1500

3.32
4.6
14.4
3.5
6.3
8.5
15
2.59
3.22
15.7
13.5
6.25
20
18
25
33
20
32
36

1.6
4.6
14.4
3.5
6.3
8.5
15
0.83
1.29
15.7
10.8
4
6
18
26.25
49.5
30
48
54

2
5
20
4
7
7
7

1
5
7
15
9
12
14

2.21
4.675
18.7
3.74
6.545
6.545
6.545
2
2
5.61
6.545
0
0.935
4.675
6.545
15.3
11.475
15.3
17.85

1.064
1.84
5.76
1.4
2.52
3.4
6
1.04
1.29
6.28
5.4
2.5
8
3.6
6.66
8.8
5.33
8.53
9.6

500
5000
5000
5000
5000
5000
5000
2000
2000
5000
1500
5000
3000
2500
5000
15000
15000
15000
15000

8.76
20.72
58.26
17.14
26.67
31.95
47.55
9.16
10.63
48.29
37.75
20.00
34.94
46.78
59.05
100.10
66.81
97.83
109.45

rupsharvester - 140 kW MHT 18002
rupsharvester

290000
350000

10
10

1500
1500

29
35

43.5
52.5

14
19

17.85
24.225

7.73
9.33

30000
30000

103.58
123.56

rupsharvester > 140 kW Valmet X3M
forwarder (10 t lading)
forwarder met kraanzaag
forwarder met lange kraan
forwarder/klembankskidder
combi-machine (forwarder) Welte
W210
forwarder met 10m-kraan en
velgrijper

370000
190000
190000
250000
208000

10
10
10
10
10

1500
1200
1200
1200
1200

37
19
19
25
20.8

55.5
18.24
18.24
24
20

19
8
8
8
10

24.225
8.16
8.16
8.16
10.2

9.86
6.33
6.33
8.33
6.93

30000
7500
7500
7500
7500

128.09
54.94
54.94
67.74
60.82

250000

10

1200

25

30

12

12.24

8.33

7500

76.82

290000

10

1500

29

34.8

10

10.2

7.73

7500

75.13

6
7
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BIJLAGE 3: PRODUCTIVITEIT, KOSTEN EN INZETBAARHEID VAN
ENKELE EXPLOITATIEMETHODEN (KWF 2004)
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Tabel 26: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van de motormanuele korthoutmethode in licht boomhout (EST = Erweiterten Sortentarif, een Duitse
standaardexploitatiemethode). Direct na de velling wordt het hout opgemeten en in sortimenten ingedeeld. Korthout wordt manueel naast de ruimingspiste gelegd
om het later uit te rijden; langhout kan voorgeleverd worden met een paard of een lier (KWF 2004).
licht hout: EST-manuele methode
afm. te exploiteren bomen
DBH (cm)
productiviteit (1 pers.)
m³/u of MAS
vellen, opwerken,
Fi IS 2m
voorleveren, stapelen
Fi IL hele lengte
1 pers. (IS) (m³/u)
Bu IL hele lengte
ruimen 1 pers. (m³/MAS)
Kosten
€/m³
vellen, opwerken,
Fi IS 2m
voorleveren, stapelen
Fi IL hele lengte
(IS) (m³/u)
Bu IL hele lengte
kosten motorzaag (1 zaag)
Fi IS 2m
Fi IL hele lengte
Bu IL hele lengte
ruimen (m³/MAS)
Som
Fi IS 2m
Fi IL hele lengte
Bu IL hele lengte
Energieverbruik (Fi IS 2m)
Liter/m³
Aandeel personeelskosten (Fi IS
2m)
%
Systeemtijd pro pers.
u/m³
Systeem-productiviteit
m³/u
Kostenposten

machine
€/MAS

vellen, opwerken, voorleveren,
stapelen
ruimen
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54.94

12

13

14

15

16

18

20

0.6

0.7

0.7

0.8
0.9

0.8

1

1.5

2.1
8.2

2.4
8.4

2.6
8.6

39.66

31.73

21.15

15.11
3.59

13.22
2.87

12.20
1.91

1.37
11.05
54.29

1.20
10.78
45.38

1.10
10.53
33.60

25.20
1.2

23.84
1.2

79
1.1
0.9

75
0.8
1.3

7.5

7.6

7.8

8

52.88

45.32

45.32

39.66
35.25

4.78

12.08
69.74

4.10

11.92
61.34

4.10

11.61
61.04

3.59
3.19
11.32
54.57
49.76

1.3

1.3

1.3

1.3

27.52
1.2

83
1.8
0.6

82
1.6
0.6

82
1.6
0.6

81
1.4
0.7

81
1.4
0.7

Loon +
nevenkosten
€/u
31.73
31.00

transport
€/u

4.65

22

1.8
2.8
9

17.63
11.33
1.59
1.03
10.07
29.29
22.42
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Tabel 27: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van de motormanuele korthoutmethode voor zwaardere bomen. Vellen, onttakken, opmeten en inkorten gebeurt
ter plaatse; de ruiming gebeurt achteraf (KWF 2004).

zwaar hout: EST-manuele methode
afm. te exploiteren bomen
productiviteit (2 pers.)
vellen, opwerken, opmeten
stamhout 2 pers. (m³/u)
ruimen 1,5 pers. (m³/MAS)
Kosten
vellen, opwerken, opmeten
stamhout 2 pers. (m³/u)
kosten motorzaag (2 zagen)

ruimen 1,5 pers. (m³/MAS)
Som

DBH (cm)
m³/u of MAS
Fi stamhout
Kie stamhout
Bu stamhout

2.3
2.7
2.6

35
2.6
3.3

8
€/m³
Fi stamhout
Kie stamhout
Bu stamhout
Fi stamhout
Kie stamhout
Bu stamhout

Energieverbruik (Fi)
Aandeel personeelskosten (Fi)
Systeemtijd pro pers. (Fi)
Systeem-productiviteit (Fi)

Fi stamhout
Kie stamhout
Bu stamhout
Liter/m³
%
u/m³
m³/u

Kostenposten

machine
€/MAS

vellen, opwerken, opmeten 2 pers.
ruimen 1,5 pers.

30

48.29

27.59
23.50
24.40
2.50
2.13
2.21
12.48
42.56
38.10
39.09
1.3

2.9
3.9
3 3.3
9 10.5

24.40
19.23
21.15
2.21
1.74
1.91
11.09
37.70
32.06
34.15
1.3
80

40

1.1
0.9

0.9
1.1

Loon +
nevenkosten
€/u
63.45
46.86

transport

3.1
4.5
3.6

3.3
5
3.8

20.47
14.10
17.63
1.85
1.28
1.59
8.32
30.64
23.69
27.54
1.3
80

0.8
1.2

50

12

21.88
16.27
19.23
1.98
1.47
1.74
9.51
33.36
27.25
30.47
1.3
80

45

13
19.23
12.69
16.70
1.74
1.15
1.51
7.68
28.64
21.52
25.89
1.2

81
0.8
1.3

81
0.7
1.4

€/u
4.65
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Tabel 28: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van een bijzondere exploitatiemethode voor
het oogsten van zwaar loofhout op sterk waterbeïnvloede standplaatsen. De bomen worden
motormanueel geveld, onttakt, opgemeten en in sortimenten ingedeeld. Stamstukken binnen
het bereik van de rupskraan worden rechtstreeks geladen in de speciale uitrijwagen; verder
verwijderde stammen of stamstukken worden tot een afstand van 80 m met een hoog
lopende kabel bijgetrokken. Eventuele natte plekken worden verstevigd door er met de kraan
kruinhout over te leggen (KWF 2004).
Motormanueel vellen/opwerken van zwaar loofhout; ruimen met
rupskraancombinatie
afm. te exploiteren bomen (Eiche)
DBH (cm)
productiviteit
vellen/opwerken/inkorten (2 pers.)
voorconcentreren/ruimen korthout
Kosten
vellen/opwerken/inkorten (2 pers.)
kosten motorzaag (2 zagen)
Voorconcentreren/ruimen korthout
Kosten
Energieverbruik
Aandeel personeelskosten
Systeemtijd pro pers.
Systeem-productiviteit
Kostenposten
vellen/opwerken/inkorten (2 pers.)
voorconcentreren / ruimen rupskraan-combinatie
(aannemer; incl. machine, loon, transport)
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m³ /boom

2.5

m³/u
m³/MAS

7.0
11.0

€/m³
€/m³
€/m³

9.06
0.82
9.09
18.98
1.6

Liter/m³
%
u/m³
m³/u
machines
€/MAS

62
0.4
2.7
Loon + nevenkosten
€/u
63.45

100.00

50+
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Tabel 29: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van een variant van de motormanuele korthoutmethode in licht boomhout, waarbij het hout geruimd wordt met
een forwarder die is voorzien van een kraan met een reikwijdte van 10 m. Hierdoor wordt het manueel voorleveren van korthout sterk beperkt. Ver verwijderde
bomen worden naar de ruimingspiste toe geveld, met de top binnen het bereik van de kraan, en langs 2 kanten voor 2/5 ingezaagd. Hierdoor kunnen de
sortimenten tijdens het ruimen afgebroken worden met de kraan (KWF 2004).

Licht hout: kraanlinie-methode met extra lange kraan
afm. te exploiteren bomen
DBH (cm)
productiviteit (1 pers.)
m³/u of MAS
vellen, opwerken,
voorleveren aan kraanlinie, stapelen
1 pers. (IS) (m³/u)
Fi IS 2m
0.6
ruimen (m³/MAS)
Kosten
€/m³
vellen, opwerken,
voorleveren, stapelen
(IS) (m³/u)
Fi IS 2m
52.88
kosten motorzaag (1 zaag)
Fi IS 2m
4.78
ruimen (m³/MAS)
12.92
Som
Fi IS 2m
70.58
Energieverbruik (Fi IS 2m)
Liter/m³
1.3
Aandeel personeelskosten (Fi IS 2m)
%
Systeemtijd pro pers.
u/m³
1.8
Systeem-productiviteit
m³/u
0.6
Kostenposten

vellen, opwerken, voorleveren aan
kraanlinie, stapelen
ruimen

machine

12

€/MAS

Loon +
nevenkosten
€/u

67.74

31.73
31.00

14

16

0.8
8

1 1.2
8

8

39.66
3.59
12.92
56.17
1.3
81

31.73
2.87
12.92
47.52
1.3
79

1.4
0.7

18

26.44
2.39
12.92
41.75
1.3
76

1.1
0.9

8

74
1.0
1.0

transport
€/u

4.65

253

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

Tabel 30: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van een eenvoudige exploitatiemethode met een beperkte uitrusting: een motorzaag, een landbouwtractor en een
aanbouwlier met afstandsbediening. De kabel wordt schuin van de ruimingspiste weg uitgetrokken tot achteraan (nog geen takhout!), waar gestart wordt met de
gerichte velling. De stammen worden bijgelierd naar de piste en op hele lengte uitgesleept. Moest er geruimd worden met een uitrijcombinatie met een kraan, dan
kunnen de stammen loodrecht naar de ruimingspiste gelierd worden(KWF 2004).
Licht hout: gecombineerd opwerken/voorconcentreren met 1-pers.-kabelmethode
afm. te exploiteren bomen
DBH (cm)
12
14
16
productiviteit (1 pers.)
m³/u of MAS
vellen, opwerken,
Bu IL hele lengte
1.2
1.5
1.9
2.1
voorconcentreren
Bu IL kraanlengte
0.9
1.3
1.7
1.9
Fi IL kraanlengte
ruimen kabelskidder
IL hele lengte
2.5
2.8
3.2
3.5
ruimen uitrijwagen+tractor
IL kraanlengte
5.0
5.0
5.0
5.0
Kosten
€/m³
vellen, opwerken,
Bu IL hele lengte
43.36
34.69
27.39
24.78
voorconcentreren
Bu IL kraanlengte
57.82
40.03
30.61
27.39
Fi IL kraanlengte
kosten motorzaag (1 zaag)
Bu IL hele lengte
2.39
1.91
1.51
1.37
Bu IL kraanlengte
3.19
2.21
1.69
1.51
Fi IL kraanlengte
ruimen kabelskidder
IL hele lengte
24.31
21.70
18.99
17.36
ruimen uitrijwagen+tractor
kraanlengte
14.59
14.59
14.59
14.59
Som
Bu IL hele lengte
70.06
58.31
47.89
43.51
Bu IL kraanlengte
75.60
56.83
46.89
43.49
Fi IL kraanlengte
Energieverbruik (Bu IL hele
lengte)
Liter/m³
6.4
5.4
4.5
4.2
Aandeel personeelskosten (Bu IL
hele lengte)
%
61
61
61
Systeemtijd pro pers. (Bu IL hele
lengte)
u/m³
1.2
1.0
0.8
0.8
Systeem-productiviteit (Bu IL hele
lengte)
m³/u
0.8
1.0
1.2
1.3
Kostenposten

vellen, opwerken,
voorconcentreren
ruimen kabelskidder (IL hele
lengte)
ruimen uitrijwagen+tractor (IL
kraanlengte)
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machine

€/MAS

Loon +
transport
nevenkost
en
€/u
€/u

17.14

31.73

3.17

26.67

31.00

3.10

37.29

31.00

4.65

18

20
2.4
2.1
2.2
4.0
5.0
21.68
24.78
23.65
1.20
1.37
1.30
15.19
14.59
38.07
40.74
39.55
3.7

61

61
0.7
1.5

24

28

32

2.5
5.2
5.0

3.0
6.5
5.0

3.5
8.0
5.0

20.82

17.35

14.87

1.15
11.69
14.59

0.96
9.35
14.59

0.82
7.60
14.59

36.55

32.89

30.28
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Tabel 31: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van het zgn. Goldberger Verfahren in loofhout. Hierbij wisselen 2 personen af tussen vellen en ruimen, waarbij
gebruik gemaakt wordt van een motorzaag, een skidder met een radiobestuurde dubbele lier en uitsleepkettingen. Ruimingspistes kunnen 40-50 m uit elkaar
liggen. Opmeten kan gebeuren als er een lading stammen tot bij de ruimingspiste werd gelierd, waarna het hout naar de stapelplaats gesleept wordt. Het is aan te
bevelen om de toekomstbomen te markeren, zodat d.m.v. uitsleepkettingen of katrollen kan vermeden worden dat de gespannen kabel langs de toekomstbomen
schuurt (KWF 2004).
gecombineerd opwerken/ruimen met 2-pers.-kabelmethode (Goldberger Verfahren) - loofhout
afm. te exploiteren bomen DBH (cm)
16
18
20
productiviteit (2 pers.)
m³/u of MAS
vellen, opwerken, opmeten,
ruimen
Bu IL hele lengte
2.4
2.8
3.6
Bu IL kraanlengte
3.4
3.8
Kosten
€/m³
vellen, opwerken, opmeten,
ruimen
Bu IL hele lengte
41.07
35.20
27.38
Bu IL kraanlengte
28.99
25.94
kosten motorzaag (1 zaag)
Bu IL hele lengte
2.39
2.05
1.59
Bu IL kraanlengte
1.69
1.51
Som
Bu IL hele lengte
43.46
37.25
28.97
Bu IL kraanlengte
30.68
27.45
Energieverbruik (Bu IL hele
lengte)
Liter/m³
3.2
2.8
2.2
Aandeel personeelskosten (Bu
IL hele lengte)
%
64
64
64
Systeemtijd pro pers. (Bu IL
hele lengte)
u/m³
0.8
0.7
0.6
Systeem-productiviteit (Bu IL
hele lengte)
m³/u
1.2
1.4
1.8
Kostenposten
vellen, opwerken, opmeten,
ruimen

machine
€/MAS

Loon +
nevenkost
€/u

transport
€/u

31.95

63.45

3.17

24

28

32

36

4.4

5.0

5.6

22.40

19.71

17.60

1.30

1.15

1.03

23.71

20.86

18.63

255

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

Tabel 32: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van het zgn. Goldberger Verfahren in naaldhout. Een verschilpunt met de vorige methode is dat naaldhout
eventueel als volledige boom kan voorgeleverd worden, om het dan machinaal te onttakken. Verder is de methode gelijkaardig: ononderbroken transport van het
hout van de plaats van velling naar de stapelplaats, en dat m.b.v. één kabelskidder (KWF 2004).
gecombineerd opwerken/ruimen in 2-pers.-kabelmethode (Goldberger Verfahren) - naaldhout
afm. te exploiteren bomenDBH (cm)
14
15
16
18
m³/u of MAS
productiviteit (2 pers.)
Fi hele bomen
2 2.4
2.8
3.6
4.0
vellen, ruimen
vellen, opwerken, opmeten,
Fi langhout onttakt
2.0
2.2
ruimen
€/m³
Kosten
Fi hele bomen
49.28
41.07
35.20
27.38
24.64
vellen, ruimen
vellen, opwerken, opmeten,
Fi langhout onttakt
49.28
44.80
ruimen
kosten motorzaag (1 zaag)
Fi hele bomen
2.87
2.39
2.05
1.59
1.44
Fi langhout onttakt
2.87
2.61
Fi hele bomen
52.15
43.46
37.25
28.97
26.08
Som
Fi langhout onttakt
52.15
47.41
Energieverbruik (Fi langhout
Liter/m³
3.8
3.4
onttakt)
Aandeel personeelskosten (Fi
langhout onttakt)
Systeemtijd pro pers. (Fi
langhout onttakt)
Systeem-productiviteit (Fi
langhout onttakt)
Kostenposten

vellen, (opwerken,
opmeten,) ruimen
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%

64

u/m³
m³/u
machine

€/MAS

Loon +
transport
nevenkost
en
€/u
€/u

31.95

63.45

3.17

20

24

28

32

36

40

4.8
2.4

2.8

3.4

4.0

4.6

35.20

28.99

24.64

21.43

2.05

1.69

1.44

1.25

37.25

30.68

26.08

22.68

2.8

2.3

2.0

1.8

20.53
41.07
1.20
2.39
21.73
43.46
3.2

64

64

64

64

64

64

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

1.0

1.1

1.2

1.4

1.7

2.0

2.3
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Tabel 33: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van een exploitatiemethode die gebaseerd is op een kabelkraan met radiobestuurde zelfrijdende slede, zodat er
geen machines in het bestand rijden (horizontaal of hellend terrein). Het hout wordt vooraf motormanueel geveld en ingekort, en daarna wordt de kabelkraan
geïnstalleerd. De draagkabel van deze kabelkraan is tot 1000 m lang, en elke 30-40 m wordt een kabelpiste voorzien. Twee personen bedienen de kabelkraan;
beide hebben een afstandsbediening. De persoon in het bestand hangt stamstukken aan de kabel en stuurt de slede weg (met de lading slepend of zwevend) naar
de tweede persoon, die de lading lost. Een derde persoon sorteert en stapelt het hout met een skidder met een kraan (KWF 2004).
motormanueel vellen/opwerken met 3-pers.-ploeg;
2-pers.-ruiming met kabelkraan met zelfrijdende slede / ruimen met kraanskidder
afm. te exploiteren bomen
DBH (cm)
25
30
m³ /boom
0.38
0.62
0.92
Ki/Fi stamhout
productiviteit m³/u of MAS
1a-3b
6.0
7.5
9.9
vellen, opwerken (3 pers.)
ruimen met kabelkraan (2 pers.) /
15.0
16.0
17.0
stapelen
Kosten €/m³
15.86
12.69
9.61
vellen, opwerken (3 pers.)
1.44
1.15
0.87
kosten motorzaag (3 zaag)
ruimen met kabelkraan (2 pers.) /
16.58
15.55
14.63
tractorruimen, stapelen (1 pers.)
€/m³
33.88
29.39
25.12
Som
Liter/m³
1.6
1.6
1.5
Energieverbruik
%
71
70
Aandeel personeelskosten
u/m³
0.7
0.6
0.5
Systeemtijd pro pers.
m³/u
1.4
1.7
2.1
Systeem-productiviteit
Kostenposten
machine
Loon +
transport
nevenkosten
€/MAS
€/u
€/u
95.18
vellen, opwerken (3 pers.)
81.71
62.73
ruimen met kabelkraan (2 pers.)
37.75
34.08
3.41
tractor-ruimen
kosten kabelkraan voor planning,
opstellen/afbreken, transport 6% van
machinekosten; 25% van totale kost
4.90
24.20
kabelkraan + tractor

35

40
1.28

10.5
18.0
9.06
0.82
13.82
23.70
1.5
67

67
0.5
2.2

257

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

Tabel 34: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van een exploitatiemethode voor dikke naald- of loofbomen waarbij een zeer gerichte velling noodzakelijk is (bv.
boven natuurlijke verjonging). Twee personen werken samen. De kabel wordt uitgetrokken langs getekende bomen om achteraan te beginnen. De velling gebeurt
gericht (visgraatpatroon); bomen tot ongeveer 35 cm diameter kunnen met de kabel onderuit getrokken worden, zwaardere bomen worden eventueel m.b.v. een
katrol in de juiste richting getrokken. Zware bomen worden eventueel al in sortimenten gezaagd in het bestand, maar er wordt voornamelijk langhout geruimd
(KWF 2004).
gecombineerd opwerken/voorconcentreren/ruimen
met 2-pers.-kabelmethode in zwaar naald- of loofhout
beuk
afm. te exploiteren bomen
Bu-stamhout. Ab 3a, IL
kraanlengte
Fi-stamhout tot 18 m, stukken
3 m, IL kraanlengte
productiviteit m³/u of MAS
vellen, opwerken,
voorconcentreren, ruimen (2
pers.)
Kosten €/m³
vellen, opwerken,
voorconcentreren, ruimen (2
pers.)
kosten motorzaag (1 zaag)
Som
Energieverbruik
Aandeel personeelskosten
Systeemtijd pro pers.
Systeem-productiviteit

€/m³
Liter/m³
%
u/m³
m³/u

Kostenposten

machine

vellen, opwerken,
voorconcentreren, ruimen (2
pers.)
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0.99

1.20

0.67

0.97

fijnspar
35
1.35

4.51

5.39

5.79

3.17

3.80

4.40

4.71

26.05
1.27
27.33
1.6

21.80
1.07
22.86
1.4

20.29
0.99
21.28
1.3

37.07
1.81
38.88
2.1

30.92
1.51
32.43
1.8

26.70
1.30
28.01
1.6

24.95
1.22
26.17
1.5

DBH (cm)
m³ /boom 0.67

30

35

56
0.4
2.3

40

56
0.4
2.7

€/MAS

Loon +
transport
nevenkosten
€/u
€/u

48.29

65.80

3.41

30

56
0.3
2.9

56
0.6
1.6

56
0.5
1.9

40

45
1.50

56
0.5
2.2

56
0.4
2.4
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Tabel 35: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van volledig gemechaniseerde exploitatie met een harvester en een forwarder die op vaste ruimingspistes rijden
met een tussenafstand van 20 m. Hierbij zijn alle bomen bereikbaar met de kraanarm van de harvester (KWF 2004).

tussenafstand ruimingspistes tot 20 m; zwaartepunt fijnspar
opwerken met harvester; ruimen met forwarder
fijnspar
afm. te exploiteren
DBH (cm)
13
bomen
m³ /boom
0.08
0.10
productiviteit
IS 2 m, stukken
4,1 en 5,1 m
vellen, opwerken,
m³/MAS
4.9
6.0
voorconcentreren
bomen/MAS
61
m³/MAS
6.8
7.2
ruimen
Kosten €/m³
vellen, opwerken,
€/m³
28.70
23.44
voorconcentreren
€/m³
13.32
12.58
ruimen
€/m³
42.02
36.02
Som
Liter/m³
3.6
3.1
Energieverbruik
Aandeel personeelskosten
%
33
u/m³
0.4
0.3
Systeemtijd pro pers.
m³/u
2.8
3.3
Systeem-productiviteit
Kostenposten
machine
Loon +
transport
nevenkosten
€/MAS
€/u
€/u
vellen, opwerken,
97.83
37.20
5.58
voorconcentreren
54.94
31.00
4.65
ruimen

14

15
0.12

6.5
60

16
0.14

7.8
54

17
0.16

8.1
56

18
0.20

9.2
51

46

8.9

9.9

10.5

11.0

21.63
10.18
31.81
2.7

18.03
9.15
27.18
2.3

17.36
8.63
25.99
2.2

15.28
8.24
23.52
2.0

34

33
0.3
3.8

33
0.2
4.4

33
0.2
4.6

34
0.2
5.0
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Tabel 36: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van een volledig gemechaniseerde exploitatie in loofhout, waarbij bovendien gebruik gemaakt wordt van trailerverlading (KWF 2004).
Logistiekketen:
loofhoutexploitatie met harvester; ruimen met forwarder;
trailerverlading en afvoer oplegger met forwarder
beuk
DBH (cm)
18
afm. te exploiteren bomen
m³ /boom
0.26
Bu IL 4 m, stukken 5,4
productiviteit
m 2a-3a
vellen, opwerken,
m³/MAS
9.0
voorconcentreren
bomen/MAS
m³/MAS
10.0
ruimen
Kosten €/m³
vellen, opwerken,
€/m³
16.91
voorconcentreren
€/m³
10.36
ruimen
€/m³
27.27
Kosten aan de weg
€/m³
8.50
Transportkosten tot fabriek
€/m³
35.77
Kosten bij uitlossing

Energieverbruik
Aandeel personeelskosten
Systeemtijd pro pers.
Systeem-productiviteit

Liter/m³
%
u/m³
m³/u

Kostenposten

machine

vellen, opwerken,
voorconcentreren
ruimen
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20
0.35

22
0.38

10.0
35

2.6

24
0.40

10.5
29

11.0
28

28

10.0

10.0

10.0

15.22
10.36
25.58
8.50
34.08

14.50
10.36
24.85
8.50
33.35

13.84
10.36
24.19
8.50
32.69

2.4
31

2.3
31

0.2
4.7

0.2
5.0
transport

€/MAS

Loon +
nevenkosten
€/u

109.45
67.90

37.20
31.00

5.58
4.65

€/u

2.3
31

0.2
5.1

31
0.2
5.2
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Tabel 37: Productiviteit, kosten en inzetbaarheid van gemechaniseerde houtoogst met wijde afstanden tussen de ruimingspistes. Hierdoor zijn niet alle bomen
bereikbaar met de harvesterkraan, en moet er bijkomend motormanueel geveld worden. Er bestaan verschillende mogelijkheden: vellen in de richting van de
pistes, voorleveren met een paard of met een lier. Deze laatste methode wordt hier samengevat (KWF 2004).
tussenafstand ruimingspistes tot 40 m; zwaartepunt fijnspar
kabelondersteund vellen/voorconcentreren met 2-pers.-ploeg;
opwerken met harvester; ruimen met forwarder
fijnspar
DBH (cm)
13
afm. te exploiteren bomen
m³ /boom
0.08
IS 2 m, stukken 4,1
productiviteit
of 5,1 m
m³/MAS
2.3
vellen, voorconcentreren
bomen/MAS
29
m³/MAS
5.3
opwerken
bomen/MAS
66
m³/MAS
6.8
ruimen
Kosten €/m³
€/m³
30.19
vellen, voorconcentreren
€/m³
2.50
kosten motorzaag (1 zaag)
€/m³
26.53
opwerken
€/m³
13.32
ruimen
€/m³
72.54
Som
Liter/m³
6.6
Energieverbruik
%
41
Aandeel personeelskosten
u/m³
1.2
Systeemtijd pro pers.
m³/u
0.8
Systeem-productiviteit
Kostenposten
machine
Loon +
nevenkosten
€/MAS
€/u
31.95
34.08
vellen, voorconcentreren
97.83
37.20
opwerken
54.94
31.00
ruimen

14
0.10

15
0.12

2.7

3.2
27

6.5

16
0.14

3.6
27

7.0
65

17
0.16

4.0
26

8.0
58

18
0.20

4.8
25

8.8
57

24
10.2

55

51

7.2

8.9

9.9

10.5

11.0

25.71
2.13
21.63
12.58
62.06
5.6

21.70
1.79
20.09
10.18
53.76
4.9

19.29
1.59
17.58
9.15
47.61
4.3

17.36
1.44
15.98
8.63
43.40
4.0

14.46
1.20
13.79
8.24
37.68
3.4

41
1.0
1.0

41
0.9
1.1

41
0.8
1.3

41
0.7
1.4

40
0.6
1.7

transport
€/u
3.41
5.58
4.65

261

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

262

Volume III: Goede praktijk bosexploitatie

BIJLAGE 4: VERKLARENDE FICHE MARKERINGEN
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Bijlage 5: artikel over exploitatie in eigen regie in
het proefbos van Gontrode

Alles wat u ooit wou weten over exploitatie in eigen regie!
Robbie Goris, Guy Geudens & Kris Verheyen

Artikel aanvaard voor Bosrevue nr. 13 (2005)

Het gras is altijd groener aan de overkant. Dus opperen Vlaamse bosbeheerders wel eens graag
het idee om hout in eigen regie te exploiteren, zoals in een echt bosbouwland als Duitsland.
Minder schade aan het bos en een hogere opbrengst voor de eigenaar zouden het gevolg zijn,
alleen weet niemand dat zeker... Als onderzoekinstelling met een eigen bosdomein nam het
Laboratorium voor Bosbouw van de UGent de proef op de som.

Het bos
Het Aelmoeseneiebos in Gontrode is het proefbos van de Universiteit Gent. Het is in totaal 28
ha groot (rood en geel gedeelte op de kaart). Het is een zogenaamd oud bos, wat wil zeggen
dat het minstens sinds het einde van 18e eeuw (Ferraris-kaart) altijd bos is geweest. Na
kaalslag in de Eerste Wereldoorlog werd het bos opnieuw beplant. Het bestaat voor een groot
deel uit een vrij intieme menging van zomereik, Amerikaanse eik, beuk en lork; op de nattere
plaatsen staat gewone es, zwarte els en populier. In de loop der jaren werd voorzichtig gedund,
voornamelijk met het oog op matige vrijstellingen en brandhoutproductie. De bestandsdichtheid
is eerder hoog met grondvlakken van 30 tot 40 m² per ha.

Overzichtskaart van het Aelmoeseneiebos, met aanduiding van de geëxploiteerde zone en de vaste
ruimingspistes
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De bestanden die in aanmerking kwamen voor een beheeringreep (6,5 ha) liggen vooral in de
hogere delen van het bos. Daar domineert Amerikaanse eik en gaat de slechte strooiselafbraak
samen met een zure bodem. De beheerder, het Laboratorium voor Bosbouw, streeft naar de
afbouw van het aandeel Amerikaanse eik. Daarvoor werd in andere bestanden in de winter van
1998-99 al een dunning en een kleine kaalkap uitgevoerd. Die ingrepen brachten twee zaken
heel duidelijk aan het licht: zelfs de hogere delen van het Aelmoeseneiebos kunnen erg nat zijn
in de winter, en de zure zandleembodem (vnl. Ldc) is zeer kwetsbaar voor bodemverdichting.

Volgende ingrepen werden voorzien voor 2004 (zie kaart):
- open kappen
verkeersveiligheid),

van

de

zuidelijk

geëxposeerde

bosrand

(bosrandontwikkeling,

- eindkap van een dreef van beschadigde moeraseiken en van een populierenrij,
- door dunning verwijderen van Amerikaanse eik uit de beekvallei,
- eindkap van Amerikaanse eik in een kleine groep
- een gewone hoogdunning in de rest van de bestanden, met behoud van de kwalitatief beste
Amerikaanse eiken.

Volgende moeilijkheden zouden zich aandienen bij de uitvoering:
- breed uitgegroeide kruinen van Amerikaanse eiken tussen onderdrukte zomereiken,
- doorgeschoten hakhout van Amerikaans eik over een stroomleiding en naast een gebouw,
- moeraseiken die in een smalle dreef moeten vallen,
- diepe rabatten in de lage delen,
- gebrek aan stapelplaats,
- een ’s winters bijna onbruikbaar boswegennet,
- een vrijwel onbereikbare populierenrij achterin het bos aan de overkant van een diepe beek,
- een bodem die zeer kwetsbaar is voor verdichting in heel het bos.

Bij de uitgave van de catalogus van dit houtlot werden dan ook strenge bijzondere voorwaarden
opgenomen: exploitatie met skidder14 op vaste ruimingspistes en een korte ruimingstermijn in
de nazomer.

14

skidder: een bosbouwtractor met vier even grote wielen en een scharnier in het midden.
Achteraan is een lier en vaak een grijpklem voorzien. De cabine is bestand tegen vallende
bomen.
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Vaste ruimingspistes
Het gebruik van vaste ruimingspistes is al lang gangbaar in veel Midden-Europese landen. De
filosofie erachter is dat zware machines een zodanig risico op bodemschade inhouden -zelfs
als ze maar één keer passeren- dat ze best steeds op dezelfde tracés rijden.

Vaste ruimingspistes zijn in het terrein gemarkeerde parallelle tracés, maximum 4 m breed en
met een onderlinge afstand van 20-40 m, afhankelijk van het bostype. Machines zijn strikt
beperkt tot deze pistes. Hout dat ertussen ligt wordt geruimd met een kabel of een kraanarm.
Ruimingspistes zijn evenwel aangepast aan lokale terreinomstandigheden; in het geval van het
Aelmoeseneiebos moest dus rekening gehouden worden met de richting van de rabatten,
grachten, bestaande boswegen, een slecht gepositioneerde verjongingsgroep en enkele
bijzondere bomen.

Traditionele houtverkoop op stam

Het te koop gestelde lot, een kleine 600 m³, bestond uit 385 m³ Amerikaanse eik, 56 m³
lork, 40 m³ populier, 22 m³ beuk, 22 m³ zomereik, 52 m³ moeraseik en 22 m³ allerlei (es,
tamme kastanje en esdoorn). Een eerste verkoop, in augustus 2004, leverde omwille van
de strenge voorwaarden welgeteld nul inschrijvingen op.
Een maand later werd een tweede verkoop georganiseerd, waarbij vooraf kopers-exploitanten
nog eens uitgenodigd werden om de exploitatie op het terrein te bespreken. Hierna kwamen
twee inschrijvingen binnen: ter waarde van 2.500 € en 3.540 €. Omgerekend was het hoogste
bod 6 €/m³ voor dit lot, te weinig. De verkoop werd voor de tweede keer ingehouden.

Wat dan?
Na twee ingehouden openbare verkopen is het wettelijk mogelijk een lot onderhands te
verkopen, maar daarmee zijn de moeilijkheden van de exploitatie nog niet opgelost. Een andere
denkbare piste werd ons aangereikt toen we via collega’s vernamen dat voor Amerikaanse
eikenstammen aan de weg ongeveer 70 € per m³ geboden wordt, en bij nader inzien bleek de
kwaliteit van sommige Amerikaanse eiken echt wel uitmuntend.

In eigen regie
Ondertussen was het al bijna september 2004, en moest een belangrijke keuze gemaakt
worden: de dunningsachterstand verder laten oplopen, het hout goedkoop laten gaan of tijd
investeren en een risico nemen om de exploitatie in eigen regie uit te voeren. Toegegeven, niet
iedereen heeft er tijd voor, maar gelukkig kon het toezicht op de exploitatie ingepast worden in
het door Afdeling Bos & Groen gefinancierde onderzoeksproject “Ecologisch verantwoorde
houtexploitatiewijzen voor bossen op kwetsbare bodems”. Het kwam er niet alleen op aan het
hout verkocht te krijgen, maar ook om in eigen huis de haalbaarheid van de fameuze ‘vaste
ruimingspistes’ uit te testen (zie ook Bosrevue 3).

Na herbezinning werden de werken opgesplitst. De vellingen langs het gebouw, in het krappe
dreefje en langs de elektriciteitskabel (± 100 m³) werden via een offerte uitbesteed aan een
gespecialiseerde aannemer die werkt met een rupskraan met klem. Voorlopig saldo: -1.200 €
voor het bosrandbeheer. Op basis van de inventaris van de bomen en een kwaliteitsinschatting
van de beste eikenstammen, werd de waarde van het overige hout begroot op ongeveer 17.000
€. Gecombineerd met een ruwe schatting voor de nodige manuren en het uurtarief van de
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aannemer in de bosrand, werden enkele scenario’s doorgerekend (geschatte exploitatiekost:
±11.000 €). Zelfs in het slechtste geval was het resultaat nog een klein beetje positief. Vandaar
de beslissing om door te gaan met een exploitatie in eigen regie.

Timber!!
Een zestal zware Amerikaanse eiken kon niet vallen zonder overmatige schade. Deze bomen
werden dan ook getopt voor de aanvang van de werken. Dit gebeurde door een gediplomeerde
klimmer, die met klimsporen en -gordel, veiligheidslijnen, hulplijnen, PBM’s15 en veel
voorzichtigheid deze gevaarlijke klus klaarde. Kosten: 950 €.

De aannemer met de rupskraan had goed werk geleverd bij de kappingen in de bosranden, en
was bereid de exploitatie uit te voeren. Stapelplaats was ook geen probleem meer, omdat
intussen de bosrand vrijgemaakt was. Het uitslepen van de stammen was een ander paar
mouwen: met de klem van de rupskraan kan een stam van op ongeveer 10 m bijgetrokken
worden, maar als hij verder ligt, is er een probleem. De rupskraan van 24 ton mocht immers
niet van de vaste ruimingspistes afwijken.

De rupskraan met klem: de beweeglijke kraanarm is een voordeel, maar een lier ontbreekt zodat de
reikwijdte van de machine eerder beperkt is

Dankzij een gemiddelde afstand tussen de ruimingspistes of boswegen van ongeveer 30 m,
konden de meeste bomen wel zodanig geveld worden dat de stam in het bereik van de
kraanarm lag. Zo werden ze dan bij de top of de voet bijgetrokken tot aan de piste, waarna de
capaciteiten van de rupskraan ten volle benut werden: stammen tot ongeveer 5 ton volledig
optillen, probleemloos draaien en beetje bij beetje verleggen tot aan de stapelplaats is perfect
mogelijk. Na een korte gewenningsperiode was de aannemer helemaal weg met het systeem
van vaste ruimingspistes. Alle pistes werden zonder fout aangehouden.

15

Persoonlijke Beschermingsmiddelen: voor bosexploitatie zijn dit veiligheidsschoenen,
zaagbroek, handschoenen, helm, gehoor- en gelaatbescherming
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Als dikke Amerikaanse eiken vallen, worden ondanks veel voorzorgen wel eens kleinere bomen
meegesleurd...

Door vakkundig met wiggen te vellen zouden veel aannemers veel veiliger en beter werk
kunnen afleveren. Maar ook gericht vellen met wiggen heeft zijn grenzen. Brede Amerikaanse
eiken zijn soms te zwaar om over te slaan en onderdrukte lorken blijven vaak met hun kleine
kruin haken. Daarom werd gedurende 1,5 dag een (te) zware skidder met klem en lier ingezet
om enkele moeilijke bomen met kabelondersteuning te vellen en om enkele stammen die buiten
het bereik van de kraanarm vielen uit te kabelen. Er werden stammen tot over een afstand van
ongeveer 50 m uitgelierd. Een staalkabel van 14 mm dikte uittrekken over ongeveer 20 m valt
nog mee, maar wees gerust: van grotere afstanden slaap je goed! Dit onderstreept nog eens
de noodzaak om ruimingspistes niet te ver uit elkaar te leggen. Als praktisch haalbaar maximum
geldt 40 m, met een gemiddelde maximale sleepafstand van 20 m.

Indien mogelijk werden stammen uitgekabeld van op de bestaande boswegen

Deze werkwijze is voor verbetering vatbaar. Zo zouden enkele kleinere en grotere hulpmiddelen
het uitkabelen vergemakkelijken: een afstandsbediening voor de lier (+/- 2000 €), een katrol
met nylon band om een kabel aan een boom te verankeren en rond een hoek te leiden (+/- 400
€) en een lichtgewicht synthetische kabel. Handiger machines zijn een skidder met een
kraanarm, of een rupskraan met een lier. Ook het correcte gebruik van PBM’s ware aan te
bevelen.

Over sorteren, inkorten en presenteren
Een exploitatie in eigen regie houdt natuurlijk in dat je enkele taken van de houtkoopman
overneemt. Instaan voor het risico van verborgen gebreken bijvoorbeeld, beoordelen van
houtkwaliteit en indelen in sortimenten. Gezien het schrijnend gebrek aan ervaring bij de
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beheerders in kwestie, werden de stammen zo lang mogelijk gelaten. De toppen werden
afgezaagd vanaf het eerste grote gebrek (zware zijtak, rot, omtrek < 100 cm) en eventuele
vorstscheuren (1-2 m van stamvoet) werden ook weggezaagd. Dit brandhout ging op de kar
van de exploitant mee voor 20 €/ton. De ‘goede’ stamstukken werden opgemeten (diameter op
borsthoogte, middendiameter, diameter top, totale lengte en geschatte lengte van foutvrij hout)
en individueel genummerd. Daarna werden ze langs de kant van de weg gelegd, goed zichtbaar
voor kandidaat kopers. De meetgegevens werden gebundeld tot een catalogus (Excelbestand),
die naar tientallen houthandelaars en verwerkers werd gestuurd.

Houtverkoop aan de weg
Nadat alle stammen uitgesleept waren, werd het hout openbaar verkocht bij inschrijving. Hierbij
werd veel aandacht besteed aan de vermarkting: samenstellen van de loten, aanbieden van
correcte meetgegevens, presentatie van het hout, uitnodigen van potentiële kopers en
aanprijzen van de kwaliteit.

Bij houtverkoop aan de weg is presentatie van het hout belangrijk

Ditmaal brachten zes geïnteresseerde kopers een bod uit: vier lokale houthandelaars, een
zagerij uit Puurs en een grote houtverwerkende firma uit Genk. Het bod van deze laatste firma
bleek het hoogst; dankzij export van Belgische Amerikaanse eik naar een parketfabriek in
Zweden (!) kon deze firma ongeveer 5.000 € meer bieden dan lokale kandidaten.

En het financiële plaatje?
Allemaal goed, maar wat heeft deze grap gekost? Tabel 38 geeft een gedetailleerd overzicht
van alle uitgaven en inkomsten. Bij het aardig positieve eindsaldo moet de lezer wel twee
belangrijke kanttekeningen maken vooraleer te vergelijken met een houtverkoop op stam:
1. De exploitatievoorwaarden zijn niet helemaal vergelijkbaar (uitvoeringstermijn, machines,
moeilijke vellingen).
2. Toezicht, indelen in sortimenten, hout meten en hout verkopen kost tijd en dus geld.
Deze laatste kostenpost kon op ongeveer 50 uren begroot worden, of ±1.500 €.
Dat brengt het totale saldo op 27,7 € per m³. De prijs per kubieke meter is echter relatief. Door
het kruinhout niet mee te rekenen (123 m³) zou de prijs voor het stamhout met 8 € per m³
stijgen.
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Tabel 38: Overzicht van uitgaven en inkomsten bij de kapping in het Aelmoeseneiebos

Volume
(m³)

Prijs
(€/m
³)

Inkomst
(€)

55

18.00

1000.00

2.32

45.00

104.40

45.52

26.00

1183.60

23

30.43

700.00

200

96.00

19201.00

58

34.50

2000.00

123

2.00

246.00

40

52.75

2110.00

houtverkoop openbaar

258

82.17

21201.00

houtverkoop onderhands

166

30.74

5098.00

verkoop kruinhout

123

2.00

246.00

totale opbrengst

547

48.50

26545.00

SALDO

547

27.70

15135.80

KOST

Aantal
(u)

Prijs
(€/u)

Uitgave
(€)

uren rupskraan

86

47.70

4102.20

onderhandse verkoop brandhout

uren man met zaag

64

37.10

2374.40

onderhandse verkoop 1 moeraseik

3

47.70

143.10

onderhandse verkoop 13 populieren

uren skidder

15

47.70

715.50

onderhandse verkoop allerlei zaaghout

uren tractor met klem

10

42.40

424.00

openbare verkoop Amerikaanse eik

uren toppen 6 bomen

16

59.38

950.00

openbare verkoop lork en beuk

uren transport skidder

kapping bosrand (offerte)

1200.00

OPBRENGST

verkoop kruinhout buurtbewoners
vergoeding houtstalen UGent

exploitatiekost dunning

178

43.59

7759.20

exploitatiekost toppen

16

59.38

950.00

exploitatiekost bosrand
exploitatiekost toezicht
totale kost

1200.00
5

30.00

1500.00

244

46.75

11409.20
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Per m³ gerekend was dit naar Vlaamse normen een dure exploitatie. 8.709 € om
258+166 m³ verkoopbaar hout te exploiteren geeft 20 €/m³. Ter vergelijking, de
normale vergoeding voor exploitanten bedraagt ongeveer 6 €/m³ voor kaalkap van
populier tot een kleine 10 €/m³ voor dunningen. Vergelijkbare exploitaties in Hessen
(Duitsland) met een rupskraan met klem en lier kosten dan weer even veel (KWFTagung Gross-Umstadt, juni 2004). Door in het bestand al in te korten aan het eerste
gebrek, en meer kruinhout te laten liggen, hadden kosten kunnen bespaard worden.

De zes getopte Amerikaanse eiken waren goed voor ongeveer 20 m³ kwaliteitshout of
1.920 €. Verminderd met het bedrag van de kosten (950 € toppen en 400 € ruimen),
blijft er aan de weg ongeveer 28 €/m³ over. Het toppen is dus een zware kostenpost –
zeker als alle veiligheidsvoorschriften eerbiedigd worden – maar het saldo blijft positief
dankzij de kwaliteit van het hout. De vermeden schade heeft vanzelfsprekend ook een
waarde! Vanaf een volume van 1,7 m³ per kwaliteitsvolle boom zijn de kosten gelijk aan
de opbrengsten. Het wordt financieel interessanter om moeilijke bomen met een lagere
waarde te ringen dan ze te exploiteren.

Het inzetten van een skidder met een lier kostte in totaal 858 €. Gerekend met een
verkoopbaar volume van 424 m³ hout kost het gebruik van een kabel dan 2 €/m³, en dit
voor zowel velondersteuning als voor het uitkabelen van stammen naar de vaste
ruimingspistes toe. In Hessen wordt voor kabelondersteunde vellingen van zwaar
loofhout 1,26 €/m³ gerekend, ervan uitgaande dat 30% van de te vellen bomen met
een lier in de juiste richting moeten getrokken worden (KWF-Tagung Gross-Umstadt,
juni 2004). Dus voor 1 à 2 € per m³ wordt het werk van de exploitant iets minder
levensgevaarlijk, én blijft de bosbodem gespaard van kris-kras rijden met zware
machines.

Conclusies
Een fout besluit uit dit artikel zou zijn: deze verkoop heeft meer geld opgebracht omdat
het hout niet op stam, maar aan de weg verkocht is.

Door hout op stam te kopen neemt een houthandelaar het risico van verborgen
kwaliteitsgebreken. Zijn exploitant moet voldoen aan (soms strikte en onbekende)
exploitatievoorwaarden. Daar staat natuurlijk een prijs tegenover. Dit artikel wil er dan
ook niet voor pleiten om algemeen hout aan de weg te gaan verkopen. Dat is niet altijd
mogelijk en zo zit onze Vlaamse bosbeheertraditie nu eenmaal niet in elkaar. Bovendien
moeten houthandelaars met hun vakkennis ook hun boterham verdienen, zij het binnen
een afgelijnd kader van kwaliteitseisen.

Dit artikel wil er sterk voor pleiten om als beheerder goede afwegingen te maken bij de
exploitatie in kwetsbare bossen. Wat primeert, een hoge houtprijs of het beperken van
exploitatieschade? Kan er waardevol kwaliteitshout geoogst worden? En vooral, biedt de
terreinkennis van de plaatselijke beheerder geen heel goede verzekering tegen schade
door een exploitant die geen of slechte instructies ontving en het bos helemaal niet
kent?

De cijfers tonen duidelijk aan dat exploitatie in eigen regie lonend kan zijn in kwetsbare
bossen, niet in het minst om de exploitatieschade goed te controleren. Om een goede
prijs te verkrijgen is niet alleen de exploitatie zelf belangrijk, maar zeker ook de
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vermarkting van het hout. En weegt de verkoopwaarde van het hout niet op tegen de
kosten van een goed uitgevoerde exploitatie, dan zijn er twee mogelijkheden: a) Is de
ingreep nodig voor de goede ontwikkeling van het bos, dan is de ingreep een
investering waard. b) Heeft een exploitatie geen meerwaarde voor de toekomst van het
bestand, dan blijven de bomen in het bos.

Van dode bomen en bossen
Volgens de beheervisie voor openbare bossen moet om ecologische redenen het
volume dood hout in het gemiddelde Vlaamse bosbestand toenemen. De regels voor
houtverkoop in openbare bossen stellen dan weer dat “alle hout met een diameter van
meer dan 7 cm moet bewerkt en geruimd worden”. Met het gevolg dat er vaak nog
eens onaangepaste machines op smalle banden het bos doorkruisen op zoek naar de
laatste takjes.

De oplossing voor dit dilemma bleek doodeenvoudig. De exploitant liet het kruinhout
zoveel mogelijk liggen, want aan meer dan 50 € per uur kun je geen winst maken door
klein takhout t.w.v. 20 €/ton naar de kant te brengen. Er waren meer dan genoeg
buurtbewoners om met plezier het kruinhout te verzagen en uit te dragen tegen een
(overdreven) lage koopprijs van 2 € per stère. Het moeilijker bereikbare kruinhout zal
natuurlijk gewoon blijven liggen.

Een vijftal zware Amerikaanse eiken had een slechte stamkwaliteit en/of stond te ver
om uit te kabelen. In juni 2004, nog lang voor de aanvang van de werken, werden ze
geringd. Deze vrijwel kosteloze ingreep zal een beperkte, maar vooral ecologische
waardevolle hoeveelheid dood hout doen ontstaan.
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BIJLAGE 6: ALLERLEI INFORMATIE
Deze bijlage somt enkele informatiebronnen op die gebruikt werden bij het uitvoeren
van de studie “ecologisch verantwoorde houtexploitatiewijzen voor bossen op kwetsbare
bodems” of die interessant kunnen zijn voor de lezer die extra informatie zoekt. Deze
lijst streeft niet naar volledigheid, maar is een greep uit het internationale aanbod van
informatiebronnen rond het thema bosexploitatie.
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Valentini: http://www.valentini-teleferiche.it/index.html (kabelkranen)

Kleinschalig en toebehoren
Husqvarna: http://www.husqvarna.com/ (motorzagen)
Stihl: http://www.stihl.com/ (motorzagen)
Jonsered iron horse: http://www.fl.jonsered.be/node47.asp (lastpakker)
RaupTrac: http://www.holztrans.ch/Fahrzeug_10.html (lier op rupsen)
Novajack: http://www.novajack.com/en/0504.htm (uitsleepbogen en uitrijwagens voor
quads)
Kranman: http://www.kranman.com/ (uitrijwagens met hydraulische laadkraan voor
quads, in Zweeds)
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Grube: http://www.grube.de (allerlei uitrusting)
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