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Werkschuurbijeenkomst,

Opsnoeien voor hoogwaardig hout.

Praktijkvoorbeelden 
Rob Philipsen

Bosbedrijf Epe



Bosbeheerplan 2020 -2030,

Gemeente Epe, 

Het produceren van de hernieuwbare 

grondstof hout is een belangrijke pijler 

binnen het Eper bosbeheer.



Hoogwaardig hout uit ontginningsbossen:

Praktijk in Epe;

Waarom dit gemeentelijk beleid?

Rol van opsnoeien.



➢ Praktijk in Epe;



➢ Praktijk in Epe;



➢ Praktijk in Epe;



➢ Praktijk in Nederland.



Bijgroeiniveau

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jaar

B
ij
g

ro
e
i 
(m

3
/h

a
/j
)

Auteur Hennie Schoonderwoerd



Zoals eerder gemeld, heeft de provincie Gelderland de 

intentie om houtoogst uit te faseren op oude 

bosgroeiplaatsen en in Habitatbossen op de Veluwe. Het 

gaat ruim 13.000 ha bos op de Veluwe. 

De provincie is in gesprek met individuele boseigenaren.

Bossenstategie: bijdragen aan vitale bossen met 

Een grote weerbaarheid.

Maar ook meer: 

✓ Co-2 vastleggen;

✓ Biodiversiteit en

✓ Hout produceren voor hoogwaardige toepassingen.



Stelling

De taakstelling van het Kimaataccoord: 

“onze bossen moeten meer CO-2 

vastleggen”, is niet realistisch!



Toename kwaliteitshout:

✓2010: 30.500 m3

✓2020: 40.500 m3

➢ Praktijk in Epe;



 De Bosschuur

De Bosschuur

✓70 m3

➢ Praktijk in Epe;



Toename kwaliteitshout:

Hoe gerealiseerd?:

Beter vitaliteit vooral door:

➢Bodembecherming,, voorkomen bodem verdichting;

➢Mineralen huishouding. (Nutriënten, rijkstrooiselsoorten);

➢Beter bosklimaat, kleinschalig werken en structuurdunning;

➢Vraag het “Het bos”.

Beter houtkwaliteit vooral door:

➢Juiste herkomsten planten (Rassenlijst!);

➢TKB-methode en vooral QD-methode. 

➢De aangewezen bomen opsnoeien voor noestvrij hout!

1. Praktijk in Epe;







➢Waarom dit gemeentelijk 

beleid?



➢ Waarom dit gemeentelijk beleid?



Als de milieubelasting wordt uitgedrukt in geld

(Milieu Kosten Indicator (MKI)) dan heeft hout

de laagste bruto MKI als ook de laagste netto MKI. 

Info: Evan Buytendijk

➢ Waarom dit gemeentelijk beleid?



Info: Evan 

Buytendijk

Dus: niet alleen de productie maar ook het gebruik 

bespaart dus veel CO-2 uitstoot!

➢ Waarom dit gemeentelijk beleid?



➢ Waarom dit gemeentelijk beleid?



Door duurzaam hout te produceren én te gebruiken in 

o.a. de bouw wordt een wezenlijke klimaatbijdrage 

geleverd door hoge CO-2 opslag en een lage CO-2 

footprint.

➢ O.a. daarom wil de gemeente Epe dit beleid:





Foto

Stefan Verhagen

Rol opsnoeien



Scierie Lejeune 15 juni 2012



Rol opsnoeien



Stelling

Subsidieer opsnoeien voor ons klimaat!













Ten slotte

Duurzame productie van 

kwaliteitshout is goed te 

combineren met  aantrekkelijk 

bos en hoge natuurwaarden.


