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_ O p s n o e i e n ~ re n d a b e l?

Oe vraag of ops nocic n loont, is niet met zeke rhe id te
beantwoo rden. Nieman d weet hoe hoog de hou tprijzen
bij de eindvelling zullen zijn . We l ku nnen we op basis van
de opsnoeikosten (tabel 1) herekene n hoe groot het pri js-

verschil bij de eindvelling moet zijn . wil de investe ring
zichzelf terugbetalen (tabel 2). Een cruciale vraag hierbij
is of u uitgaat van het 'go ing concern ' principe of dat u
rekent met rente. In het eerste geval is hel zeer waarschijn-

lijk dat opgesnoeid hout meer opbrengt dan dat hel kost.
In het tweede geval is het minder duidelijk en moet een

inschatting worden gemaakt van de toekomstige meerprijs
voor noestvrij kwaliteitshout . Voor populier is dit momenteel ongeveer 15 euro/m i, terwijl de kosten van opsnoeien
slechts 6 euro/m ' bedragen (mei 3% rente berekend I.
Bij andere soorten is dit moeilijker vast te stellen. Het is
niet juis t naar de allerhoogste prijzen te kijken , wan t vaak
betreft het hier incidenten. M<lar de meerpr ijs voor
opgcsnoeid kwalitcitshou t kan bi j deuglas en lariks loc h
al snel oplopen tot 40-70 euro/m ', voor es 70-100 euro/m '
en voor inlandse eik tot een paar honderd euro.
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Dej uiste.snoelwüze_
I

Een goede snoeiw ijze richt zich op een zo klein mogelijke

De hoeveelheid noestvrij hout is afhankelijk van de dia-

DO S (D iameter Over de takStobben), een optimale

meter hij velling en de diameter bi j het opsnocicn.

opsnoeihoogtc en l' en vakkundige uitvoer ing. Dit laatste

Daarom is het belangrijk om bij een zo klein mogelijke

houdt in dat ~ takken, hoe klein ook, moeten worden

diam eter op te snoeien. Dit is de zogenaamde DOS.

verwi jderd. Hou hierbij het snoetgereedschap haaks op

Het is een maat voor de noestige spil en wordt direct na

de lengterichti ng van de af te zagen tak, laat geen 'kap-

de snoei gemeten over de takstobben ter hoogte van de

stokken' zitten en let er op niet in de levende takkraag of

onderste takkrans.

in de schors te zagen (zaag vanuit de lakoksel iets schuin

Voor een kleine DOS is vroeg en regelmatig opsnoeien

van de boom afl. M et dit laatste voo rkomt u infecties,

nodi g, terw ijl het vanuit kostenoverweging wen selijk is orn

I insectenaantastingen en lange overwallingstijdcn .

met zo min mogelijk opsnoeibeunen het gewenste takvrije
stamstuk te verkrij gen. Bij lariks is bij voorbeeld een

I

De opt imale opsnoeihoo gte is afhankelijk van de snoei-

DOS van 13 cm haalbaar in één snoeibeu rt tol 6 meter.

kosten en de verwachte meeropbrengsten van het noest-

Bij deuglas zullen hiervoor twee of drie snoeibe urten

vrije hout. Ui l de praktijk blijkt dal een hoogte van
ongeveer 6 meter optima al is. Deze hoogte kan nog goed
met een stokzaag wo rden gehaald. Daarboven nemen de
opsnoeik osten zo sterk toe, dal de meeropbre ngsten van

nodi g zijn . Kies je als beheerder dan voor een lage DO S
I in meerdere opsnoeibeurten of een grotere DO S bij één
snoeibeurt ? Elke beheerder zal hierin zij n eigen afw eging

II moeten maken.

1het hout daar veelal niet meer tegen opwegen. Bij het
opsnoeien kunn en ook levende takken meegesnoeid

Iworden . U kunt gerust één of twee levende takkransen
verw ijderen. De boom merkt hier vaak nauw elijks iets
van, omdat de onderste takken slechts in beperkte mate
bijdra gen aan de fotosynthese.
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dirort nu-t opsnocren Ie starten

~We lke boomsoorten.e n ho e ve el bomen?
I
Vooral de boomsoorten met een slechte natuurlijke tak-

zodra 1H'1 I\l' w l' nsl(' t.ikvri]r- <t.unstuk geh,l al d kan worden .

afstot ing e n een go ede markt voor kwaliteitshout komen

In de praktijk bil bij dl' meeste- boomsoorten opgesnccid

voor opsnocicn in aanmerking. In Nederland worden

worden lot SO-(,O'X, van dl' boomhoogtc-, U kun t da n

voom.unclijk deugla s. larik s, grove den en populier opge-

bi jvoorbeeld opsnocicn tot (, rn als de bomen zo 'n 10-12

snor-id. maar ook andere soorten lenen er zich uit stekend

meter hoog zijn . Voor lariks en dou gl 'l s is dil

voor. Bij loofboom soo rte n b lijve n d ikke takken bijvoor-

11<1

10-15 jaar

en voor zomereik na 25-35 jaar. Populier mot'! hij voor -

_

beeld toch vaak (Ie) lang aan de boom zitten. He l snoe ien

keur in 3 beu rten tot 6 meter worden opgc snocid om

Ivan slechts enkele lakken kan dan tol een aanzienlijke

wat erlotvorming te voorkomen (label 3).

Ikwaliteitsverbetering leiden .
I

l a m de kosten te beperken, moeten alleen bomen met
I

Tabel 3 Snoeiregime po pu lier
Boomhoogt e {mi
Sno eihoog te tnu

6
1,5-2

goede potenties voor kwaliteitshout opgesnoeid worden .
In de praktijk wor den veela l al leen toekomstbomen opgc-

10

14

3~4

5~ 6

18
7-8

snceid (bij loofbomen 60-8 0 en bij naaldboomsoorten
80-100 per ha). Sommige beheerder s geven er echter de
voorkeur aan om iets meer bomen op te snoeien, zodat l e

Ilater nog kunnen ki ezen. Een bijkomend voordeel van hel
De snoei van dod e takken kan het hele jaar door plaats-

cpsnoeien van toekomstbomen is dat ze door het takvrije

vinden (label 4). Als er echte r ook levende takken worden

ISlamsl uk uilstekend Ie herkennen zijn zonder markering.

verwijderd, moel rekening worden gehouden mei de kans

D it voorkomt een ' gestip t' bos en bespaart bovend ien de

op infecties, insectenaantasti ngen. waterl otvormi ng en

kosten van een paar keer bijsti ppen .

bl oeden. Naa ldboomsoort en kunnen het best opg csnocid
wo rden in de w in ter, loofbo men in de maande n jun i, jul i
en augustus. U itzonderingen zijn iep, lin de en esdoo rn,
die u di rect op moel snoeien zodra ze volledig in bl ad

l Ge re e d SCha p

slaan in verband met het men iezwammetje.

r

~

In hel verleden zijn allerlei handgereedscha ppen gebruikt

Door pop ul ier op te snoeien in de periode van eind mei

voor op snoeien en er zijn ook pogin gen gedaan om

lol half jul i kunt u de vo rm ing van waterlot verminderen .

cps nocien te mecha niseren, maar mo menteel wordt voor-

Als dil toch gebeu rt is hel verstandig om d it zo snel moge-

al de handzaag gebru ikt tot 2,5 meier en de stokzaag

l ijk te verwi jdere n. Ande rs verliest hot hou I alsnog zijn

lot maximaal 6,5 meter. D il is een goedkope method e

geschi ktheid voo r finee r.

die voldoende snoei kwaliteit oplevert, hoewel de snoeikw aliteit naar boven toe wel iets afneemt. Sommige
booms oorten, zoals de lariks kunnen 'geknu ppe ld'
worden . Omdat er soms kleine takstobben bli jven slaan,
moete n ze dan wel nagelepen w orden met de (stoktzaeg.

Ta be l 4 Tijd.' rip
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onsvxnen

DODE TAKKEN

LEVENDE TAKKEN

O PMERK INGEN

Na a ldbo men

hele jadr

winter

Bij gevaar voo r Pbo mopsis bij dougl,1' en lanks :
lussen Juni e n midden september

Leereeeren

hele j,l,lr

juni VOl augustus

Bloed ende soorten: pas ,11s ze volledig in blad staan
li nde, iep, e n esdoo rn: direct als ze volledig in bl,ld
slaan

Pop ulie r

hele jaar

eind mei lol hali Juli

Als er grote kans is op populierenglasvlinde r: ,1UgUStus

Tabel 5 Cemidclekle cp snoeitiiclen per boomsoort in minuten (naar FriedriclJ Rotert
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Vo or een betere sno eikwaliteit en om het belastend e werk

N or maal gesproke n wordt een opstand 'd icht' gehou den

met de slokzaag te voo rkomen, wo rdt in andere landen

to t het omslagpunt om d e natuu rli jke takafstoting te bevor-

voor hoge snoe i ook we l de handzaag met een ladd e r

deren. H et kan in Ipas) opgesnoeidc opstanden het over-

gebrui kt. Ui t alle tijds tud jes b lijkt bovendi e n da t d eze

wege n w aard zijn om de opgcsnoeidc toe komst bomen <,1

met hode goedko per is da n de stokzaag (tab e l 5), He IJ ,l S is

eerder vri j te stellen, vo oral als ze hev ige concu rren tie

er w eini g praktijkervarin g met deze methode in Nederland

o ndervi nden van b uren. D oor een vroege durming

Ien beslaan er veel vooroorde len .

ku nne n bomen een gro te, di ep e kroon vorme n, wa ard o or

I Al hoewel opsnocicn zeker geen gevaarli jke bezigheid is,

de b ijgroei geco ncen treerd w ordt en er dus een max im ale

wordt aa nge rade n om ee n stofbri l of masker te dra gen

aanwas is van waa rdevol, no estvrij ho ut. Een bijkomend

voor het zaagsel en eventueel een helm tegen de vallende

voordee l is dat een vroege eerste dunning de stor mgpvop-

takke n. Bij hel gebruik van een trap moet ook aandacht

ligheld van de opstand vermindert. Een nadeel van een

be steed vvorelen aan voorzieningen om valgevaar te voor-

vro ege eerste dunning is, dat het geld kost en het is maar

kom en. Gebruik een deu gdelijke trap , goed schoeisel en

de vraag of dit w o rdt terugverdiend door de bet ere gro ei

zorg de snoods vo or zekering van d e trap en de snoe ier.

van de toekomstbomen. Elke bosb eheerder zal h ierin zijn
eigen keu ze moeten maken . U iteraard mo eten ook d e
volgende dermingen gericht zij n op het behouden van een

I

_ _ _ _, l nv lO e ä o p~ a n d e re ~ b e h e e r s m a a t re g e le n--

I

grote, diepe kroon van d e toekomstbom en. Fl in k dunn en
dus!

A ls u beslu it op Ie snoeien, kan dit gevolgen hebben vo or
andere behe ersr naatregele n, zoals planten . toekomstbomen aanwij zen en dunnen. Aangezien de natuurlijke
takafstoting een minder gro te rol speelt als er op gesnoeid

ICertitic e re n

wordt, kan er worden volstaan met een kleiner plant-

r
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Als u besluit om op te snoeien voor kwalitcitshout. dan

aantal. H ierd oor kan een deel van de opsnoeikosten

wilt u natuu rl ijk dat dit bij de verkoop van het opg esnoci-

worden 'terugverdiend ' .

de hout leidt tot een hogere prijs . H et is dan belangrijk

De selectie van toekomstbomen zal voorafgaand aan het

dat u 'onomstotelijk ' aan ku nt tonen hoe en wanneer er is

opsnoeien gedaan moet en worden en niet, zoa ls nu vaak

opgesnoeid . Bos en Hout heeft hier voor recent een een-

het geval is, vlak voor de eerste dunning (omslagp u ntl .

voudig certificeringsysteem ontwikkeld . Ook gemengde

In het onderste 2/5 deel van de boom bev indt zich 70%

opstanden komen in aanmerking en u mag meerdere

van het stamvolume en 90% Win de houtwaarde . Op het

opstanden samenvoegen. Om voor certificeren in aanmet-

moment van opsnoeien heeft zich dit stamdeel al gevormd

kin g te komen , moet de ops tan d deskundig opgesnoeid

en ka n du s gemak kelijk worden beoorde eld op de po ten-

zijn. Als u besluit om een opst and te laten certif iceren,

ties vo or kwaliteitshout.

ku nt u het beste voo r het opsnocien contact opnemen
met een ' erke nde au ditor'. Zij kunnen u tips geven o m d e
ko sten van op snoelcn en certificeren laag Ie ho uden.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.sbh.nl.

I' Stic htin g Bos.enHout
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6700 AG Wa genin gen
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