Bosbouw

Deboscat Recycling uit Geraardsbergen:

Blijven zoeken om de beste meerwaarde uit hout te halen.
Steven De Bolle is in 1996 in bijberoep gestart met het
uitvoeren van kleine grondwerken. Nog geen jaar later
was er voldoende werk om er zijn hoofdberoep van te
maken en begin 2002 werd de bvba opgericht. Door de
jaren heen specialiseerde zijn bedrijf zich, naast grond- en
afbraakwerken, meer en meer in de bosontginning. Geen
alledaagse evolutie, maar tijdens hun jeugd gingen Steven
en zijn broer vaak helpen bij een landbouwer in de buurt
waar hun interesse voor machines werd gewekt. Bovendien
studeerde Steven destijds af als meubelmaker… en had hij
op deze manier al een nauw contact met hout
Steven De Bolle begon zijn carrière als werknemer bij een
binnenhuisinrichter, maar investeerde vrijwel snel in een
wiellader en een minigraver om in zijn vrije tijd grondwerken te
kunnen uitvoeren. Een uit de hand gelopen hobby werd in 1997
een voltijdse bezigheid. En eens je de smaak te pakken krijgt,
is er maar één stap mogelijk en dat is vooruitdenken! Alhoewel
het grootste gedeelte van de werven zich in Oost-Vlaanderen,
Brabant en Henegouwen bevinden, is Deboscat momenteel
actief in heel België. De afnemers van het hout, onder welke
vorm dan ook, zijn over gans België verspreid.
Van de eerste stappen als onderaannemer…
In de beginjaren was Steven vooral actief in de grond- en
afbraakwerken en af en toe werden er dan in onderaanneming
voor
boomhandelaars
bomen
gerooid.
Bepaalde
aannemingsbedrijven begonnen Deboscat dan ook te
contacteren om buiten het ‘bosverband’ bomen te rooien. Het
aandeel ‘rooiwerken’ neemt toe en na een tijdje worden de
activiteiten van het bedrijf mooi verdeeld: namelijk één derde
in de grondwerken, één derde in afbraakwerken en één derde
in bosontginning. Het is ook rond die periode, zo’n 10 jaar
geleden, dat Steven besluit te investeren in een tweedehandse
Morbark Tub Grinder. Vóór de nieuwe Vlarem wetgeving van
toepassing werd, werd het houtafval nog dikwijls verbrand,
maar Steven had toen al een bepaalde visie op de evolutie in
de sector. Deze machine stond bovendien op een rupsonderstel
en daardoor was het mogelijk om in het bos te rijden om het
houtafval te verhakselen en ter plaatse achter te laten. Door
deze manier van werken -het houtafval verhakselen in plaats
van te verbranden- lag de kostprijs natuurlijk een stuk hoger.
Temeer omdat er toen nog geen afzet was gevonden voor het
verhakselde materiaal. Het was dan ook niet eenvoudig voor

Al het hout wordt afgevoerd en op de best mogelijke manier
gewaardeerd.

Wie de vrachtwagens van Deboscat tegenkomt kan er niet naast kijken

Er kruipt veel werk in het sorteren vooraleer hout bruikbaar is voor de
juiste afzetmarkt.
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Het aanleggen van een takkenwal op een werf in Overijse.

Om bodemverdichting zo veel mogelijk te beperken wordt een
rupsdumper ingezet.

Steven om voldoende ‘werk’ te vinden om de Tub Grinder te
voeden. Op dat ogenblik werden de meeste werkzaamheden
in onderaanneming uitgevoerd, maar speelde men met de
gedachte om alles zelf in handen te nemen.

ook tuinaanleggers en containerbedrijven de mogelijkheid om
hun snoeihout en stronken (geen grasmaaisel) op het terrein
te komen leveren. Daarnaast valoriseren we recyclagehout
dat grotendeels als grondstof gebruikt wordt, slechts een klein
gedeelte wordt verbrand maar dan binnen het productieproces
van onze klanten zodat warmte en energie kunnen worden
gerecupereerd. Composteren doen we niet, omdat een naburig
bedrijf in dezelfde industriezone al met compostering bezig is.’

…tot het zoeken van afzetmarkten
Steven heeft altijd een uitgesproken mening gehad over de beste
manier om bepaalde zaken aan te pakken.Zo heeft hij bijvoorbeeld
nooit in een bosfrees willen investeren omdat het voor hem geen
goede bodemkundige oplossing is en bovendien ook een hoge
investering. Hij heeft dan ook steeds aan de klanten moeten
uitleggen waarom hij volgens bepaalde principes wou werken.
Dat is ook een van de redenen waarom hij enkele jaren geleden
gestopt is als onderaannemer voor boomhandelaars. Nu
koopt Deboscat rechtstreeks bomen. Ze worden zelf gerooid
en afgevoerd en al het hout (van stam tot en met takken en
stronken) wordt op de best mogelijke manier gewaardeerd. Het
hout wordt gekocht bij particulieren en privéboseigenaars, maar
ook bij het Agentschap Natuur en Bos, Openbare Besturen
en Natuurpunt. Ook via de industrie komt er hout binnen,
meestal in het kader van terreinen bouwrijp maken. Dit houdt
in dat het bedrijf zich niet bewust wil specialiseren in 1 of 2
houtsoorten, maar alle soorten hardhout, naaldhout, populier
enz… rooit, onafhankelijk van de kwaliteit. Steven: ‘In het begin
hebben we moeten zoeken naar mogelijke afzetmarkten maar
ondertussen is ons orderboekje wel mooi gevuld. En doordat
we over een bedrijfsterrein beschikken in de industriezone van
Geraardsbergen kunnen we het hout perfect sorteren om er de
maximale meerwaarde uit te halen. De kwaliteitsstammen zijn
meestal voor de export bestemd. Daarnaast leveren we hout
aan de plaatselijke zagerijen. Hout van mindere kwaliteit wordt
gevaloriseerd in de spaander- en papierindustrie. Daarnaast
bieden we ook brandhout aan en zelfs gekloven palen voor
weideafsluitingen en takkenwallen. Vervolgens verwerken we
stronken, kleine takjes en slecht hout tot biomassa. We bieden
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Een ware gedrevenheid
Vandaag is de tak bosontginning goed voor zo’n 80%
van de omzet van het bedrijf. Afbraakwerken worden
vooral ondernomen tijdens de tussenseizoenen en
vertegenwoordigen zo’n 15% van de omzet. Door de jaren
heen heeft Steven zijn bedrijf duidelijk op de kaart gezet en
grotere grondverzetbedrijven of aannemingsbedrijven, zoals
De Meuter, De Nul Jan, Lesuco of Wegebo, werken regelmatig
met Deboscat om het aspect ‘bosontginning’ te verzorgen.
Ondertussen stelt het bedrijf 7 mensen tewerk die even gedreven
zijn als hun baas. En dat moet wel, vult Steven aan: ‘Als je
met bosontginning bezig bent, moet je niet alleen een goede
kraanmachinist zijn, maar ook met een kettingzaag kunnen
werken. Bovendien moet je inzicht hebben om ongevallen zoveel
mogelijk te vermijden. Bomen rooien is nu eenmaal een moeilijke
en gevaarlijke klus. We blijven anderzijds constant zoeken naar
mogelijke verbeteringen en proberen ook van alles uit, ook het
aspect milieu en natuur speelt een heel belangrijke rol hierbij. Het
personeel moet dus bereid zijn om met deze evoluties mee te gaan.’
Het machinepark is door de jaren heen ook gegroeid en omvat
onder andere zes rupskranen en een bandenkraan, een
rupsdumper, een stronkenfrees op rupsen, een chipper, een
voorbreker en een verkleiner, een hoogwerker tot 26m, alsook
drie vrachtwagens die het visitekaartje van het bedrijf zijn. Hij
liet ze inderdaad airbrushen om Deboscat Recycling enige
erkenbaarheid te geven.
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Biomassa is niet de universele oplossing.
Steven De Bolle heeft ook een duidelijke visie wat biomassa
aangaat: ‘Biomassa heeft natuurlijk een mooie toekomst, maar is
niet het enige alternatief. Minderwaardig hout kan op deze manier
gevaloriseerd worden maar het vervoer is een doorslaggevende
factor in de rekening. Momenteel is er hoofdzakelijk afzet in
installaties in de Ardennen, die groene stroom produceren en
warmte recupereren voor hun productieproces. Indien er een
centrale zou zijn meer in het westelijke landsgedeelte, zouden
we ten eerste de transportkosten kunnen beperken, kunnen we
meer op de lokale markt spelen en dus efficiënter werken. Dit
is toch een belangrijk aspect van duurzaamheid dat meestal
volledig over het hoofd gezien wordt. Maar het percentage bos is
nu éénmaal kleiner in deze regio en voor een biomassacentrale
van een bepaalde omvang is de zekerheid van aanvoer wel
een doorslaggevende factor. De kostprijs van biomassa is op
dit ogenblik dus nog te groot ten opzichte van de meerwaarde.
Het is ook zeer belangrijk om ‘schoner’ of kwalitatief hout niet te
gaan valoriseren in biomassa, omdat de andere afzetkanalen,
namelijk de zagerijen en industrie een hogere gebruikswaarde
hebben voor het hout. Niettegenstaande onze duurzame
filosofie mag men ook niet vergeten dat er veel werk kruipt in het
sorteren vooraleer hout bruikbaar is voor de juiste afzetmarkt.’
Blijven investeren in een verdere specialisatie
Naast de nodige erkenningen en registraties voor de
verschillende activiteiten, behaalde het bedrijf twee jaar
geleden ook het bosbekwaamheidsattest, beter gekend als
het attest voor boswachter. Op deze manier hoopte Steven

een beter inzicht te krijgen in
het beheer van bossen en de
wetgeving er rond, om zo beter
advies en service te geven
aan boseigenaars. Op deze
manier kan een totaalpakket
diensten aangeboden worden
(zoals
heraanplanten
van
gerooide
percelen),
wat
de boseigenaars zeker als
meerwaarde beschouwen.
Omdat het bedrijf plannen
heeft om verder te groeien, is
er geïnvesteerd in een mobiele
zaag. Bedoeling is niet om
tegen andere zagerijen te gaan
concurreren, maar wel om een
service op maat te kunnen
bieden voor mensen die
specifieke en lokale behoeftes Steven draait elke dag mee op de
hebben betreffende bepaalde verschillende werven.
houtsoorten en/of afmetingen
en hoeveelheden en die niet
direct in de huidige handel te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld om
een schuurtje te renoveren.
Tekst: Christophe Daemen
Foto’s: Deboscat en Christophe Daemen

Nieuw ontwikkeld door
Iveco 35C17 Euro 5
- 3,0 liter 166 Pk
- 6 versnellingsbak
- 8T trekgewicht
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Veldhuizen ZaXemi

- 2 x 3750 kg as
- bakmaat 6,00x2,20 mtr.
- oprijhoek 10°
- 6,8T netto laadvermogen
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