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Waarom sta ik hier?

 Mooi om met zo’n simpele maatregel de kwaliteit omhoog te brengen

 Vakmanschap

 Trots

 Bijdrage aan maatschappelijke behoefte aan kwaliteitshout (dirty job, quilty

pleasure)

 Opvolgers mogelijkheden bieden

 Financieel rendement



Veiling



Veiling

 Biedingen:

1. 5 euro

2. 100.000 euro

3. 188 miljoen euro



Veiling

 Biedingen:

1. 5 euro 

 schilderij onbekend

2. 100.000 euro 

 Bekende schilder

3. 188 miljoen euro 

 Jackson Pollock, prijs 2006: 166 miljoen



Te koop

 Biedingen:

1. 30 euro 

 Kwaliteit wordt niet herkend

2. 40 euro 

 Twijfel over kwaliteit

3. 60 miljoen euro 

 Verkoop als opgesnoeid hout





Te koop

 Zorg er voor dat je opvolgers 

weten dat er is opgesnoeid!!

 Goede vermarkting: verkoop 

het als opgesnoeid hout!

 Zorg dat ze weten:

 opsnoei-jaar, 

 soort, 

 snoeihoogte, 

 Aantal,

 DOS

 boomlocatie?



DOS

 Noestvrije mantel: minimaal 

20 cm of 2/3 van 

einddiameter

 DOS naaldbomen: 10-16 cm

 DOS loofbomen: 8-13 cm



OPSNOEIHOOGTE

 Hoger = duurder

 Hoger = meer kwaliteitshout

 In de praktijk vaak 6-7 meter 

(stokzaag) en soms 10 meter 

(ladder)



Snoeiregime

 Zo vroeg mogelijk ivm grote DOS

 Liefst levende noesten (opkronen)

 Tot 6-10 meter in zo weinig 
mogelijk snoeibeurten

 Lage DOS in meerdere 
opsnoeibeurten of grotere DOS in 
een beurt?

 Lariks: DOS 13 cm, 1 snoeibeurt 
tot 6-7 meter

 Douglas: DOS 13 cm, 2 
snoeibeurten tot 6-7 meter



Start 

snoeiregime

 Loofbomen: max 50% van 

boomhoogte

 Snoei 2,5 m bij boomhoogte 5 

meter

 Snoei 6 meter bij boomhoogte 12 

meter

 Naaldbomen: max 60-70% van 

boomhoogte

 Snoei 2,5 meter bij boomhoogte 

4,5 meter

 Snoei 6 meter bij boomhoogte 9,5 

meter



Beheer kwaliteitsbomen

 Investering in opgesnoeide bomen, dus productie maximaal concentreren

 Volledig vrijstellen door eerste dunning (waterlotvorming) (eventueel vóór het opsnoeien)

 Dat betekent dat het omslagpunt het moment is van opsnoeien ipv bijvoorbeeld 2/5 

takvrij van eindhoogte 

 Toekomstbomen aanwijzen bij boomhoogte 9,5 meter ipv 14 meter

 Waardevolle deel boom is goed te beoordelen (2/5 = 70% van waarde = 8 meter)

 Volledig vrij blijven stellen (matrix kan dicht blijven)

 Lager stamtal planten

 Boetebeding in verkoopcontract



Gereedschap

 Reikhoogtesnoei (2,5 meter)

 Handschaar

 Handzaag

 Zaagtandafstand 4-6 mm

 Knuppelen

 Hoge snoei

 Stokzaag (6-7 meter)

 Telescopische of opbouwtrap (10 meter)

 Boomaap



Rendement

Meerprijs verkocht hout

 Douglas €7 / €40

 Lariks  €8 / €41

 Eik €2 / €22

 Populier €3 / €5



Finito


