
Borgman Beheer Advies B.V.
BeterBos™ mét Biomassa

Presentatie 28 januari 2009
BEON – COGAS Almelo



Medewerkers biomassa

• ing. Willem Hartkamp –
Landgoedbeheer Nederland

• George Borgman –
Adviseur bosontwikkeling en urban forestry

• ing. Jeroen Oorschot MSc. –
Biomassa mobilisering en logistiek



Inhoud

• Rol Borgman Beheer Advies in houtige
biomassa

• Biomassa uit het bos
• Logistiek
• Waar snipperen?
• De 5 geboden van Pieter Kofman



Visie

BBA levert operationele diensten voor het beheer van bos, natuur
en landschap.

Het beleid van BBA is gericht op het minimaliseren van de
effecten op het milieu door haar activiteiten. Wij willen
innoverend en ontwikkelend bezig zijn. Hierbij werken wij
zoveel mogelijk met gecertificeerde processen, om een
maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, advisering en
productrealisatie mogelijk te maken.



Borgman Beheer
Advies B.V.

Produkten en Activiteiten

BB Urban Forest Service

Landgoedbeheer Nederland

Beterbos.nl

BB Logistics & Infrastructure

BB GIS Services

BB Loginfra™

Biomassa



Landgoedbeheer Nederland

• Beheerplanning
• Werk- en

Activiteitenplannen
• Instandhoudingsplanning
• Administratie
• Beheer van bos en

landschap
= Biomassa !



Loginfra™ BIOMASSA

Status Houtoogst
en aantallen m3

Blesser

Houthan-
delaar

Beheerder

Forwarder
Harvester

Bosexploitant

Info van
houtmeten
en FF

Facturering

De Biomassa is altijd te traceren,
dus Certificering-Proof

GPS-coördinaten
met houtinfo



Biomassa uit het bos



Biomassa uit welk bos?

• Eerste / onrendabele dunning
(bosverzorging)

• Aanleg machinepaden
in bosopstanden



Biomassa uit welk bos?

• Eerste / onrendabele dunning
(bosverzorging)

• Aanleg machinepaden in bosopstanden

• Machinale / motormanuele dunning

• Onderhoud bosranden (snoeiwerk)

• Korte omloopbos, griend, hakhout

• Rooiprojecten (cultuurtechnisch werk of
landschaps- / natuurontwikkeling)



Biomassa uit het bos (2)

• Hele-boom-methode (zonder
stobbe)

• Top- en takhout van gevelde
bomen

• Snoeihout



Duurzame biomassa uit het bos

• Biomassa als voedingsstof en
bodemontwikkelaar
• Dood hout
• Blad / naalden

• Grote machines in het bos

Biomassa-oogst inzetten als middel
voor duurzaam bosbeheer !

Laat een deel van de biomassa in het bos !
Kwetsbare bodems sparen !
Gedragscode Duurzaam Bosbeheer



Biomassa uit het bos (3)

• Stukhout (gekloofd haardhout)

• Houtsnippers (of chunks)

Logistiek !



Logistiek

“Biomassa praktisch bekeken – Logistiek van
de houtige biomassaketen”

Stichting Probos
Biomassa Stroomlijn
Borgman Beheer Advies

Onderzoek gefinancierd door het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit i.h.k.v. “Intentieverklaring
biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen”

Download dit rapport binnenkort via: www.probos.net !

http://www.probos.net!


Logistiek (2)

• Oogstbare hoeveelheid

• Afzetbare hoeveelheid / vraag

• Ontsluiting

• Beschikbare machines en
kosten



Logistiek –
Oogstbare hoeveelheid

• Houtmeten !

• Van m3 hout naar ton snippers

• Onrendabele dunning moet ook
wat opleveren…



Logistiek –
Afzetbare hoeveelheid / vraag

• Grootte partij

• Kwaliteit van houtsnippers

• Lokale afzet of verder weg?

Eigen kachel ? ! ?



Logistiek – Ontsluiting

• Machinepaden

• Eigenschappen bosbodem

• Overslag- en rangeerplaats

• Waar snipperen ?

• Wegtransport



Logistiek – Waar snipperen?

• In de bosopstand
• Geringe capaciteit container
• Geringe snipperproductie
• Overkiepen
• Korte afstanden (anders extra

containertransport)



Logistiek – Waar snipperen?



Logistiek – Waar snipperen?



Logistiek – Waar snipperen?

• Buiten de bosopstand
• Aparte uitrij-machine
• Direct in transportcontainer
• Zwaardere versnipperaar
• Mogelijk zwaarder en zeker meer hout
• Geschikt voor grotere afstanden



Logistiek – Waar snipperen?



Logistiek – Waar snipperen? (2)

• Op biomassa-werf
• Aparte uitrij-machine
• Grotere afstanden
• Hout ongesnipperd transporteren
• Combineren van vrachten tot grotere

partijen
• Zwaardere versnipperaar op werf
• Homogenere kwaliteit snippers



Logistiek – Waar snipperen?

Afbeeldingen: MEC Studio
/ Stichting Probos -

Biomassa Stroomlijn -
Borgman Beheer Advies



Logistiek –
Beschikbare machines en kosten

Aannemers/loonbedrijven
Agrarische natuurverenigingen
Boomrooierijen
Bosexploitanten en
houthandelaren
Transportbedrijven



Logistiek –
Beschikbare machines en kosten (2)



Logistiek –
Beschikbare machines en kosten (2)



Logistiek –
Beschikbare machines en kosten (3)

>1.000Aannemers, loonbedrijven, transporteursWalking-floor-combinatie

>2.000Aannemers, loonbedrijven, transporteursContainer op vrachtwagen

>50Aannemers, loonbedrijven, weg-
/groenbeheerders, transporteurs

Containercarrier – niet zelfladend
(met trekker)

Transport

Ca. 500Loonbedrijven, (bosbouw)aannemers,
boomrooierijen

Versnipperaars/chippers/chunker
s/shredders

4BosbouwaannemersSpeciale biomassa-
oogstprocessoren en -machines

152BosbouwaannemersHarvesters en uitrijmachines

Houtoogst – Bosbouw

Aantal in gebruik in
Nederland

Gebruikers/BrancheMachine



Biomassa uit het bos –
De 5 bos-geboden van Pieter Kofman1

Gij zult …
1. Al het hout natuurlijk drogen in

het bos vóór chippen / transport
2. Het bos en de bospaden

respecteren
3. Geen groene chips oogsten
4. Geen groene chips opslaan
5. Geen groene chips leveren

AVIH / Danish Forestry Extension1
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