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26 MEI 2004. — Omzendbrief betreffende de kwaliteit van houtsnippers voor gebruik als mulchmateriaal
Vele gemeenten bieden hun burgers momenteel versnipperd snoeihout aan voor gebruik als bodembedekker. Een
ander deel van de houtsnippers wordt vaak gebruikt door de groendiensten zelf.
De voordelen van het oordeelkundig gebruik van houtsnippers als mulchmateriaal zijn vanuit milieuoogpunt
meervoudig. Doordat zich minder onkruid kan ontwikkelen, is het mogelijk het gebruik van bestrijdingsmiddelen te
verminderen. Daarnaast worden primaire materialen zoals schors vervangen door de houtsnippers. Waar wel rekening
mee moet gehouden worden is het verspreiden van ziektekiemen, vooral bij het verhakselen van mogelijk besmet hout.
Ziektekiemen kunnen dan via de houtsnippers worden verspreid.
Houtig materiaal wordt eveneens gebruikt als structuurmateriaal in de composteringsinstallaties. Er moet daarom
gestreefd worden naar een evenwicht tussen het gebruik van dit houtig materiaal als structuurmateriaal en als
mulchmateriaal. De aanvoer van structuurmateriaal naar de composteringsinstallaties mag door het gebruik van het
structuurmateriaal als mulchmateriaal dus in geen enkel geval in het gedrang komen. De verwerking tot
mulchmateriaal komt op de tweede plaats, na de voorziening van de composteringsinstallaties van structuurmateriaal.
Zo is bijvoorbeeld voor de goede compostering van gras eenzelfde hoeveelheid structuurmateriaal vereist.
De kwaliteit van het aangeboden mulchniateriaal is echter vaak minderwaardig. Fijn materiaal zoals maaisel,
onkruiden, bladeren... wordt mee verhakseld, waardoor de onkruidwerende werking van mulchmateriaal beperkt is,
de mulch onkruidzaden bevat of geurt. De kwaliteit van het mulchmateriaal is dan onvoldoende, zodat de burger er
niet meer in geïnteresseerd is en alles uiteindelijk blijft liggen.
Om kwaliteitsvol mulchmateriaal te produceren, dient men volgende voorwaarden op te volgen :
— Enkel gezond en zuiver snoeihout komt in aanmerking voor verhakselen tot mulchmateriaal. Fijn groenmateriaal (gras, bladafval, haagscheersel, groen van coniferen...) is niet toegelaten, uitgezonderd indien bij particulieren
het eigen snoeiafval wordt verhakseld. Het produceren van mulchmateriaal uit afvalhout (bouw- en sloopafval,
paletten...) wordt eveneens niet toegestaan.
— Het mulchmateriaal moet vrij zijn van geur en verontreinigingen.
— De grofheid moet zich voor 90 % bevinden tussen 10 en 50 mm.
— De opslag van het verhakselde snoeihout is beperkt tot max. 2 maanden; het teveel dient afgevoerd te worden
naar een vergunde composteringsinstallatie.
De voorgestelde normen zijn eenvoudig na te leven en dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Het naleven
van de voorwaarden zal ook worden bekeken bij een controle door de bevoegde overheidsdiensten.
Belangrijk is een goed werkschema. De betrokken gemeente/intercomnmunale moet hiermee kunnen aantonen
dat de selëctiecriteria worden opgevolgd en dat op de juiste wijze verhakseld en opgeslagen wordt.
Het gebruik van houtsnippers kan, onder de opgelegde voorwaarden, worden gepromoot.
Voor meer informatie kan u terecht bij de OVAM, dienst Biologische Afvalstoffen (telnr. : 015-28 42 09).
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