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KAN IK EEN DUNNING UITSTELLEN?

Wanneer een dunning niet kostendekkend uitgevoerd kan worden, of door een
slechte houtmarktsituatie veel minder opbrengt dan ‘normaal' zullen veel beheerders
zich afvragen of ze de dunning kunnen uitstellen Of dit zinvol is hangt af van de
situatie.

B i j j o n g bos (leeftijd t o t 25-30 jaar) is een dunning doorgaans niet kostendekkend
vanwege de lage houtopbrengst in combinatie met hoge oogstkosten. Ingrijpen in de
jeugdfase is bovendien niet bevorderlijk voor de houtkwalíteit, omdat de takken op
het onderste -meest waardevolle- stamstuk langer in leven blijven (noestvorming).
Het is aan te raden om pas te dunnen wanneer de takken op de onderste stamdeel
(2/5 deel van de eindhoogte) dood zijn.
B i j bos met een leeftijd tussen 25 en 30 jaar is een eerste dunning aan de orde.
Deze eerste dunning is zeer belangrijk voor het sturen van de ontwikkeling van de
opstand met het oog op diktegroei. houtkwaliteit, stabiliteit (windworp) en menging.
Uitstellen van de dunning kan in deze fase leiden tot ongewenste ontwikkelingen die
later moeilijk te corrigeren zijn. ls de dunning kostendekkend uit te voeren. dan is
het niet verstandig om deze uit te stellen Moet er geld toegelegd worden op de
dunning, dan kan deze enkelejaren uitgesteld worden. Veel langer uitstellen is
echter niet mogelijk zonder gevolgen voor de opstandsontwikkeling.
De tweede en latere dunning zijn doorgaans kostendekkend uit te voeren. Uit‑

stellen heeft dan weinig zin. Men kan wachten op een betere houtprijs, maar dat is

onzeker. Wèl dunnen leidt zeker tot een betere diametergroei en daardoor

waarschijnlijk tot een betere netto-houtopbrengst bij de volgende dunningen‚
Mocht een tweede of latere dunning geld kosten, dan kan de beheerder besluiten om
de dunning uit te stellen tot het moment waarop ongewenste ontwikkelingen
onbeheersbaar of onomkeerbaar dreigen te worden.
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