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Houtoogst Schadijkse bossen 
 
 
Boswerkzaamheden in Schadijkse bossen 
Duurzaam bos, voor nu en in de toekomst 
 
 
Staatsbosbeheer start begin juli met de houtoogst in Schadijkse Bossen 
bij Meterik. De komende weken worden op een aantal plaatsen met 
oogstmachines open plekken gemaakt in het bos. Plaatselijk kunnen deze 
werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed 
begaanbaar zijn. 
 
Houtproductie 
Nederland verbruikt circa 16 miljoen kubieke meter hout per jaar, voor 
onder andere huizenbouw, papier en verpakkingsmaterialen. Voor deze 
hoeveelheid hout is een productiebos van twee keer de grootte van 
Nederland nodig. Het merendeel van ons hout komt dan ook uit het 
buitenland. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er ook hout van 
eigen bodem komt, als hernieuwbare grondstof die dichtbij te vinden is. 
 
Verjonging bos 
Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie en landschap een van 
de functies van de Schadijkse bossen. Om voor de toekomst deze 
productie te garanderen worden in het bos een zevental open plekken 
gemaakt ter grootte  1/2 tot 4 hectare (1 ha is ongeveer 2 
voetbalvelden). Op deze open vlaktes kunnen jonge bomen ontkiemen en 
kan het bos zich op een natuurlijke wijze verjongen. Dit is nodig omdat 
op dit moment het merendeel van de bomen in de Schadijkse bossen 
van ongeveer dezelfde leeftijd is. De bomen op de uitgekozen plekken 
hebben geen lengte- en diktegroei meer en daarmee is het tijd om op 
deze plekken de groei van nieuwe bomen te stimuleren.  
Door regelmatig te verjongen zorgt Staatsbosbeheer er voor dat ook 
toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. 
En er ontstaat een bos met verschillende leeftijden, dat voor mens, plant 
en dier aantrekkelijk is. De opbrengst van de houtverkoop gebruikt 
Staatsbosbeheer voor het beheer van het bos en andere natuurgebieden. 
Ook wordt er niet méér hout geoogst, dan er bijgroeit. Bos blijft dus 
bos.  
 
Werkzaamheden 
Het vellen van de bomen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. 
Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. 
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Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken  van de 
gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van 
transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven 
toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat 
ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel 
mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als 
het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.  
 
Duurzaam bosbeheer  
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat 
voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld 
dassenburchten, mierenhopen of broedbomen van roofvogels aanwezig 
zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen 
genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen 
van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Het hout uit de bossen van 
Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd, en komt dus uit duurzaam 
beheerd bos. 
 
 
 
 
 
Noot voor de redactie: 
 
 
 
Meer informatie over duurzaam bosbeheer en 
houtoogst bij Staatsbosbeheer vindt u op 
www.staatsbosbeheer.nl  
 
 
 
Voor meer informatie over deze specifieke werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met:  Staatsbosbeheer Beheerseenheid Horst 
 
 
Andy Liebrand  (boswachter) tel.  077 – 4641907 of 06 - 55858771  
Jan van de Ligt (beheerder) tel.  077 – 4641907 of 06 - 55188499 
    
Foto:   houtoogst houtstapels ©Staatsbosbeheer 
 
 
Staatsbosbeheer is met 246.00 hectare natuurgebied de grootste 
natuurbeheerder in Nederland. Staatsbosbeheer kiest voor een blijvende, 
respectvolle relatie tussen mens en natuur: bos, natuur en landschap 
zijn van onvervangbare waarde voor het welzijn en overleven van de 
mens. 
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