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BOOMFEESTDAG IS GROOT EDUCATIEF FEEST  
OLDAMBT – De  Nationale Viering Boom-
feestdag is een begrip. Zo bleek eens te-
meer op woensdag 14 maart toen het eve-
nement plaatsvond in de gemeente Oldambt 
(en tal van andere plaatsen in het land). ’s 
Ochtends ging het van start met het Groen-
Debat, dat werd ingeleid door prinses Irene 
en onder leiding stond van dagvoorzitter Al-
bert Verlinde. Na het GroenDebat konden de 
kinderen educatieve opdrachten uitvoeren 
tijdens een educatieve route. Daarna volgde 
het planten van de honderden nieuwe bo-

men in het dorpsbos De Hoogte van Staats-
bosbeheer. Dit vormde tegelijkertijd de start 
van de landelijke Essenvervang-campagne 
van Staatbosbeheer. Bij het planten van de 
bomen kregen de kinderen assistentie van 
de prinses (zie foto).  (foto: @deafbeelding.
nl)

WAGENINGEN – Houtachtige biomassa ligt onder vuur. Het is de vraag 
of de verbranding van houtachtige biomassa wel zo goed voor het mi-
lieu is als altijd werd gezegd. Naast uitstoot speelt bijvoorbeeld de lo-
gistieke component een belangrijke rol.  Nu lijken er echter kansen te 
zijn door bijmenging met laagwaardige biomassa. Voorwaarde is wel 
dat er een nieuw type biomassagestookte ketel ontwikkeld moet wor-
den. 

Gras, heide, maaisel en blad zijn 
voorbeelden van die laagwaardige 
biomassa, die waardevol verstookt 
kan worden mits ze gemengd wor-
den met bijvoorbeeld houtachtige 
biomassa. Dat is de conclusie van 
een onderzoek dat werd uitge-
voerd door Biomass Technology 
Group B.V. (BTG), Het Energie On-
derzoekcentrum Nederland (ECN), 
KARA Energy Systems B.V. en 
MPD Groene Energie. Het consor-
tium wil met dit onderzoek in 
springen op de toenemende be-
hoefte aan  alternatieve energie-
stromen door een biomassage-
stookte ketel te ontwikkelen die 
afnemers wel de mogelijkheid 
biedt om beschikbare laagwaardi-
ge biomassastromen in te kopen 
en te gebruiken als brandstof. De 
afnemer beschikt dan over een 

groter biomassa-aanbod dan al-
leen houtige reststromen, en kan 
stromen van gemengde kwaliteit 
integraal afnemen.

De ideale mix
De ideale mix, aldus de onderzoe-
kers, bestaat uit de nieuw onder-
zochte laagwaardige biomassa in 
combinatie met houtige biomassa 
(resthoutstromen). Bij een te lage 
verbrandingswaarde kan een hoe-
veelheid houtsnippers of shreds 
worden toegevoegd aan het meng-
sel. Dit vermengt zich zeer snel 
met de laagwaardige biomassa tot 
een homogeen mengsel. Voor de 
toevoer en verbrandingswaarde 
van de laagwaardige biomassa 
mix spelen het vochtpercentage en 
de deeltjesgrootte een belangrijke 
rol. Heide en (winter-)riet lenen 

Houtachtige biomassa 
INTERESSANT MET BIJMENGING

zich goed als laagwaardige bio-
massa, en blad onder bepaalde 
voorwaarden eveneens. 

Nieuw ketelconcept
Het project heeft geresulteerd in 
een opzet voor een biomassatoe-
voer- en ketelconcept. Deze nieu-
we verbrandingsketel kan middels 
een demonstratieproject haar 
werking op grote schaal in de 
praktijk gaan aantonen. Belang-
rijkste voordeel voor Nederland is 
de vergroting van het (reeds lokaal 
aanwezige) biomassa-areaal dat 
beschikbaar is voor een hoog-
waardiger en bij voorkeur lokale 
toepassing. Een van de voorwaar-
den voor succesvolle implementa-
tie is en blijft, dat het systeem ver-
der ontwikkeld en gedemon-
streerd dient te worden, maar dan 
is daar uiteindelijk wel de duurza-
me warmteoplossing die bij uit-
stek geschikt is voor steden en ge-
meenten met een grote warmte-
vraag, maar met weinig houtige 
biomassa-aanbod (Randstad), die 
wel beschikken over voldoende 
laagwaardige biomassavoorraad.

WAGENINGEN – Bijna tachtig des-
kundigen uit Nederland en 
Vlaanderen hebben meegewerkt 
aan de totstandkoming van het 
nieuwe Praktijkboek Bosbeheer. 
Het boek, een uitgave van Inverde 
en Probos, is onlangs versche-
nen. Het boek is gericht op de 
praktijk van het bosbeheer en ge-
schreven voor een brede doel-
groep van boseigenaren en be-
heerders tot studenten en beleid-
smakers.
 
Bij het beheer van bossen is vak-
kennis onontbeerlijk. Ingrepen van 
een bosbeheerder kunnen decen-
nia lang doorwerken in het bos. 
Vakkennis vormt daarom één van 
de pijlers van duurzaam bosbe-
heer. Probos en Inverde willen 
door middel van het nieuwe Prak-
tijkboek Bosbeheer de vakkennis 
in Nederland en Vlaanderen ver-
sterken. In zeventien hoofdstuk-
ken beschrijven zij alle aspecten 
van het praktische bosbeheer. 
Centraal staan de twee belangrijk-
ste sturingsmaatregelen in bos-
sen, namelijk verjongen en vellen. 
Om deze reden vormen hoofdstuk-

ken als verjongen, dunnen, eind-
kap en bosexploitatie de kern van 
het boek. Maar ook meten en in-
ventariseren, verpleging, houtver-
koop, communicatie en participa-
tie, groeiplaatsverbetering en na-
tuurwaarden worden uitgebreid 
beschreven. Hierbij komen onder-
werpen aan bod waar slechts wei-
nig over is gepubliceerd in de afge-
lopen decennia. Uiteraard worden 
de nieuwste inzichten beschreven, 
zonder een voorkeur uit te spreken 
voor een bepaalde vorm van bos-
beheer. 

Het boek is opgedragen aan Ad 
Olsthoorn, initiatiefnemer en ge-
durende lange tijd trekker van dit 
project.
 
Bestelinformatie
Praktijkboek Bosbeheer
(Hardcover, 560 pagina’s, kleur)
Redactie: Patrick Jansen, Martijn 
Boosten, Michaël Cassaert, John-
ny Cornelis, Etiënne Thomassen, 
Martin Winnock 
Uitgever: Inverde & Stichting  
Probos
ISBN 978-90-74277-29-7
Prijs: €40,- (incl. BTW en ver-
zendkosten binnen Nederland)
Bestellen in Nederland:
PROBOS.NL/PUBLICATIES/BOEKEN

Bestellen in Vlaanderen: 
WWW.INVERDE-SHOP.BE

PRESENTATIE 
‘PRAKTIJKBOEK 
BOSBEHEER’

VAKKR ANT VOOR DE BOSBOU W EN HOUTINDUSTRIE JA ARGANG 05
E D I T I E 
30 03 2018

DE BOSBOUW IS EEN 
UITGAVE VAN DE



     (0317) 76 90 45
     info@borgmanbeheer.nl          

        borgmanbeheer.nl

Toegewijd partner voor bos, 
natuur en landschapsbeheer

    Bosontwikkeling

     Boomveiligheidscontrole

     Hout- en biomassaketens

     Flora & Faunachecks
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Krimweg 13-A | 7351 AS Hoenderloo | Tel: 055-3781214 | info@wolfswinkel.nl

DÉ BOSBOUWSPECIALIST 
VAN NEDERLAND

www.bosbouwshop.nl
Bezoek onze showroom in Hoenderloo of onze webshop:

UW PARTNER VOOR:
  BOS-, TUIN- EN PARKMACHINES
  WERK/BEDRIJFSKLEDING (INCL. BORDUREN EN BEDRUKKING)
  OUTDOOR KLEDING EN SCHOENEN
  IJZERWAREN EN (BOSBOUW)GEREEDSCHAPPEN
  KLIMMATERIALEN

90 JAAR TOELEVERANCIER VOOR DE BOSBOUW
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Maak uw basismachine 
breder inzetbaar 
met de GMT 035

Eenvoudig uw werkzaamheden 
uitbreiden met de GMT035 velkop. 
Dit zonder uw basismachine te 
hoeven ombouwen, werkt op de 
originele grijperfunctie. Géén 
extra hydrauliekslangen en géén 
elektrische besturing benodigd!  

Gierkink Machine Techniek BV

Kapelweg 44

7134 RJ Vragender

Tel   +31 (0)544 - 370315

Fax  +31 (0)544 - 370316

www.gierkinkmt.nl

info@gierkinkmt.nl
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ik wil graag informatie 
uit de bossector

JA

BEL OF MAIL ONS
055-360 43 43

joopschuurman@hetnet.nl

Maakt u zich ook zorgen over de beschik-
baarheid van  hout nù en op de lange 
termijn? Heeft u er belang bij om te kun-
nen blijven werken in bos? Wilt u ook een 
praktische en werkbare gedragscode? 
Vind u professionaliteit van de sector ook 
van belang? Sluit u dan aan bij de AVIH. 

De Algemene Vereniging Inlands Hout is 
de enige  Nederlandse ondernemersor-

ganisatie die opkomt voor de belangen 
van ondernemers in bos, hout en bio-
massa. De AVIH is de spreekbuis voor al 
die ondernemers die hun bestaansbasis 
hebben in bos en hout: van bosbouwad-
viseur tot en met zagerij en van houthan-
del tot en met biomassaopwerking. 
De AVIH werkt via haar nationale en 
 internationale netwerk continu aan het 
verbeteren van UW uitgangspositie.

Voor informatie bel ons op 030-6930040 en/of 
kijk op de website: www.avih.nl

Wie ondernemen in bos en 
hout in het bloed zit sluit  
zich aan bij dit netwerk. 
Samen sta je sterker!

BB0021

ADVERTENTIE

KORT NIEUWS

“KORTE REGELS”
Kleine regel advertenties prijs € 25,-

Ook klein adverteren?
bel voor info: 

de Bosbouw, Joop Schuurman, 
telefoon 055 - 360 43 43

BOS en/of eiland
Te koop gevraagd

voor belegging
Info tel. 0252-514790

UITZONDERLIJKE STORM 

EPE -  De storm die 18 januari 
over Nederland raasde heeft 
flinke schade toegebracht aan de 
bossen. Het opruimen van het 
stormhout betekent dat de bos-
aannemers te maken kregen met 
vollopende agenda’s. Ook de 
overvloedige regenval in decem-
ber en januari zorgde ervoor dat 
veel gebieden moeilijk toeganke-
lijk waren. Rob Philipsen, be-
heerder van de Eper gemeente-
bossen (foto) noemt de storm uit-
zonderlijk. “Ik heb nog nooit een 

storm met zulke harde windsto-
ten meegemaakt. Er zijn veel 
monumentale bomen gesneu-
veld. Verder zijn er veel bomen 
waarvan de kruin is afgedraaid 
en  alleen de onderstam nog 
staat. Die zijn alleen nog geschikt 
voor de papier- of palletindustrie. 
Doodzonde natuurlijk, maar dat 
hoort er bij. Dat is de natuur.”

ULFT – Wellinkcaesar was jaren-
lang een vertrouwde naam in de 
markt, maar het bedrijf in Ulft 
heeft de naam veranderd in 
Hencon Forestry. “De oude naam 
dekte niet langer de lading”, ver-
telt general manager Dirk Jan 
Winkelhorst.

“Wellink komt vanuit het oude 
Wellink uit Groenlo. Robert Wel-
link werkt al jaren niet meer bij 
ons en is inmiddels onder zijn ei-
gen naam verder gegaan. Dit leid-
de soms tot verwarring onder 
klanten en toeleveranciers. Verder 
hebben wij onze Caesaractiviteiten 
beëindigd. Wij verzorgen nog wel 
service en onderdelen, maar de 
actieve verkoop en marketing van 
het merk Caesar is stopgezet”, 

vertelt Winkelhorst die verder 
aangeeft dat het bedrijf al sinds 
2009 onderdeel is van de Hencon 
Groep, maar met de naamswijzi-
ging meer eenheid en duidelijk-
heid voor de klant creëert. 

“En het heeft zeker invloed op ons 
internationale netwerk. Deze part-
ners zien nu eerder dat er een veel 
groter geheel achter zit en dit 
geeft en straalt zo meer vertrou-
wen uit. Naast nationaal willen wij 
ons ook internationaal meer op de 
kaart zetten betreffende bosbouw 
en dan is deze naamswijziging een 
logische stap. De naamsverande-
ring heeft géén enkel gevolg voor 
onze bedrijfsvoering, producten, 
diensten. Wij werken volledig zelf-
standig onder Hencon en zetten 

volledig zelfstandig onze eigen 
koers uit. Wel willen wij de focus 
duidelijk meer op onze bosbouw-
activiteiten leggen, maar dit heeft 
weinig met de naamsverandering 
te maken. Al onze gegevens zoals 
BTW nr. en KvK nr. zijn gelijk ge-
bleven het betref t puur een 
naamswijziging. Als gevolg van 
onze uitbreiding in onze bosbouw-
activiteiten hebben we ons perso-
neelsbestand uitgebreid. Zo heb-
ben wij afgelopen  jaar vier nieuwe 
service monteurs en een  extra 
spare parts manager mogen ver-
welkomen”, zegt Winkelhorst, die 
verder aangeeft dat er in de twee-
de helft van het jaar nieuwe ont-
wikkelingen aan zitten te komen, 
waar hij dan graag over bericht in 
de Bosbouwkrant.

Wellinkcaesar wordt 
Hencon Forestry

STIHL RICHT BUS IN MET ACCUGEREEDSCHAP
BREDA - Betere werkomstandigheden voor de boswachters en – tege-
lijkertijd – minder hinder voor de wandelaars. Met die vraag klopte het 
Nederlandse Staatsbosbeheer  (SBB) eind vorig jaar aan bij Stihl. SBB 
zocht een oplossing voor duurzaam bosbeheer en dacht daarbij onder 
andere aan elektrisch gereedschap in plaats van de meer vervuilende 
benzinemachines. Stihl ging dankbaar in op de vraag van Nederlands 
grootste bos- en natuurbeheerder. 

Ook de firma Brover Bedrijfswa-
geninrichting stapte mee in het 
project. Brover is expert in het 
ombouwen van bedrijfswagens tot 
mobiele werkplaats. Staatsbosbe-

heer, Brover en Stihl bundelden 
hun krachten en ontwikkelden sa-
men een uniek concept. Een hy-
permoderne, ergonomisch inge-
richte bestelwagen vol elektrisch 
gereedschap, zoals bosmaaiers, 
kettingzagen, bladblazers, heg-
genscharen enzovoort, alles aan-
gedreven door lithium-ion accu’s. 
Via zonnepanelen op het dak en 

een mobiele omvormer in de laad-
ruimte wordt tijdens het rijden vol-
doende stroom opgewekt om een 
hele dag met de beschikbare ac-
cu’s aan de slag te blijven. 

Veelbelovende pilot
De beheereenheid van natuurge-
bied Vechtdal in de buurt van Om-
men (NL) mag de pilot draaien met 
de bestelwagen vol machines van 
Stihl. De ervaringen van de mede-
werkers zullen bijdragen tot het 
verbeteren van het concept, waar-
na er een grote kans bestaat dat 
het nationaal wordt uitgerold. De 
eerste reacties zijn alvast erg po-
sitief. 

Alle nodige materiaal voor 80 procent van 

de meest voorkomende boswerkzaamhe-

den, overzichtelijk bij elkaar in één bestel-

wagen.

CURSUS HOUTSKELETBOUW 
WILP - Ingenieursbureau Evan Buytendijk (IEB) nodigt belangstellen-
den uit voor de tweedaagse cursus Houtskeletbouw op 17 en 24 april. 
Deelnemers leren deze twee dagen alles over deze methode waarbij 
houten draagconstructies in een gebouw worden toegepast. 

Houtskeletbouw is een populaire 
bouwmethode in Nederland, om-
dat er veelal gebruik wordt ge-
maakt van duurzaam en volledig 
recyclebaar materiaal. Hiernaast 
wordt een gebouw bij deze metho-
de snel wind- en waterdicht, door 
toepassing van prefab elementen. 
De theorie wordt afgewisseld met 
praktijkvoorbeelden en opdrach-
ten. De cursus omvat twee dagen 
en is dan ook een intensieve trai-
ning waarbij de deelnemers naast 
algemene kennis ook vakspecia-
listische kennis opdoen. De vol-
gende onderwerpen komen onder 
andere tijdens de cursus aan bod: 
de voordelen en toepassings-
mogelijk heden van houtskelet-
bouw, basiskennis tekeninglezen, 
bouwfysica, warmte- en geluids-
isolatie, brandwerendheid, verbin-

dingen, maatvoeringen, veiligheid, 
arbo en milieu. Onder het genot 
van een uitgebreide, gezonde 
lunch kunnen de deelnemers bo-
vendien nog eens napraten en net-
werken met collega’s.

Het Ingenieursbureau Evan Buy-
tendijk (IEB) heeft in 2018 een ver-
nieuwd cursusaanbod waarbij de 
beleving van de hele houtketen 
centraal staat. Tijdens de excur-
sies op bijzondere plekken in bin-
nen- en buitenland delen experts 
uit het houtvak hun kennis en pas-
sie.

Het hele jaar door zijn er verschil-
lende cursussen en excursies te 
volgen via IEB.
MEER INFORMATIE EN DE CURSUS 

AGENDA: WWW.EVANBUYTENDIJK.NL 
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Eenvoudig bomen 
en stronken verwijderen
Bijl Groentechniek B.V. levert R-Top® stobbenboren met en zonder 
opvang, bomenknippers en stamsplijters. Deze hulpmiddelen zijn 
voor verschillende toepassingen in openbaar groen en bosbouw te 
gebruiken.

De R-Top® stobbenboor  is te monteren aan een graafmachine vanaf 1,5 ton. 
Er zijn boordiameters beschikbaar van 30-40-50cm. Door meerdere boor 
inzettingen te doen, kunnen alle boomdelen uitgesneden worden. Door het 

lage boortoerental  is het een zeer veilige manier, je hebt geen rondspattende 
houtsnippers en zeer weinig slijtage en onderhoud. Het uitgeboorde mate-
riaal wordt omhoog gestuwd en komt bovenop de grond te liggen en heeft 
een geringe vermenging met de grond. Hierdoor zijn afvoerkosten en extra 
werkzaamheden tot een minimum beperkt. 

De R-Top® BK boomknipper heeft verschillende modellen, gebaseerd op 
de verschillende diktes  van de boomstammen (15-50 ø), en knipt met veel 
gemak de boom af op de gewenste plaats. Vanaf de R-Top BK 400/15 zijn de 
boomknippers standaard uitgevoerd met een 360° rotatiesysteem.
De R-Top® kegelsplijter is te monteren aan een graafmachine vanaf 2 ton. 
Er zijn splijtkegels beschikbaar van 200, 245 en 300mm doorsnede.
De R-Top® stumpscraper is de grootste serie en is ontwikkeld met een 
 opvangcontainer. Deze is te monteren aan een graafmachine vanaf 8 ton. 
De boordiameter varieert van 50-100cm, en is bijzonder geschikt om grote 
stobben te vernietigen en het opgevangen  materiaal kan gebruikt worden 
voor de biomassa.
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SKH verzorgt certificeringen voor producten, 
processen en personen in de markten 
Veiligheid, Milieu, Industrie, Bouw, 
Dienstverleningen en Agriculture. 

Persoonscertificatie Productcertificatie 

 

Procescertificatie 

Nieuwe Kanaal 9c  T: 0317-453 425 

6790 PA Wageningen E: mail@skh.nl 

 SKH.NL 

zekerheid met meerwaarde

BB0072

NIEUW! TYPE 800 LOW WEIGHT SERIE! 

Nieuw! De Type 800 Low Weight Serie, speciaal voor Machines met 
een Gewicht klasse van 13 tot 16 ton. Bestaand uit een Lichte Bomen 
Grijper met een openingsdiameter van 180cm, een Lichte Zaagkast 
met een Zaagdiameter van 60cm en een Lichte Knipschaar met een 
Knipdiameter van 35cm. 

www.ggbv.nl / info@ggbv.nl / T: 0184-601545 

BB0070
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VRAGENDER – De firma Gierkink begon 20 jaar geleden als service-, 
onderhouds- en reparatiebedrijf voor bosbouwmachines, waarbij het 
bedrijf het onderhoud in beheer had voor onder andere de merken: 
Ecolog, Ponsse en Sampo. Deze service en onderhoudswerkzaamhe-
den zijn per 15 maart gestopt. De bezigheden van Gierkink richten zich 
nu volledig op het produceren en het verder ontwikkelen van de GMT 
Velkop.

In 2008 net na het in gebruik ne-
men van de nieuwe hal voor het 
onderhouden van machines brak 
de crisis uit. Het werd heel rustig 
en stil in de bosbouw. Gierkink is 
toen, samen met een klant gaan 
nadenken over hoe op een zo ef-
fectief mogelijk wijze energiehout, 
brandhout en houtchips geoogst 
konden worden. Het idee was om 
dit met een forwarder te doen. 
Deze kan immers het geoogste 
hout direct uitrijden, maar de uit-
daging was om dit te doen met een 
standaard uitrijmachine. De vraag 
bleef hoe men op de beste manier 
onderhoud kon uitvoeren langs de 
houtsingels. Er werden wat proe-

ven gedaan met een grijper, die 
uitgerust was met mes (een hout-
knipper). Maar dit bleek niet goed 
te werken bij een houtwal omdat 
er in een houtwal verschillende 
soorten bomen staan en ook dik-
kere bomen. Dun zachthout is 
goed te knippen maar bij een eik 
van 20 jaar oud is het knippen met 
een lichte tang een stuk lastiger. 
Toen ontstond het idee: kan men 
een boom omzagen met de origi-
nele grijperfunctie van een hout-
laadkraan. 

Velgrijper
Met al deze ervaringen op zak 
kwam Gierkink in 2009 met de op-

APRIL KLOMPENMAAND 

LIEMPDE –  April is door Stichting Brabantse Klomp gebombardeerd 
tot de April Klompenmaand in Het Groene Woud, met als thema Bra-
bantse Klomp & Brabants Populierenlandschap. De hele maand wor-
den er in de dorpen Best, Sint-Oedenrode, Liempde en Schijndel veel 
activiteiten georganiseerd die een relatie hebben met de klomp. De 
Klompenmaand is een opwarmertje voor de nieuwe Brabantse Klom-
penbeleefroute die in ontwikkeling is door de stichting en gericht zal 
zijn op de nationale en internationale toerist. Op de oproep van de 
stichting om activiteiten te organiseren is veel gehoor gegeven door 
diverse bedrijven en organisaties. 
NADERE INFORMATIE: WWW.BRABANTSEKLOMP.NL. 

STIHL BREIDT LOGISTIEK CENTRUM UIT
LUDWIGSBURG – Stihl vierde afgelopen maand de uitbreiding van haar logistiek centrum in Ludwigsburg. 
De uitbreiding omvat twee nieuwe logistiekhallen met een totale uitbreiding van 8.000 vierkante meter, 
hetgeen de capaciteit op een totaal van 50.000 vierkante meter brengt.

De nieuwe hallen dienen als cen-
traal magazijn binnen de Stihl 
Groep. De kern van de moderne 
faciliteit voor distributielogistiek is 
een geautomatiseerde bakkenma-

gazijn met daarin ongeveer 85.000 
bakken met verschillende dieptes. 
Ook het palletmagazijn met onge-
veer 20.000 palletplaatsen is gesi-
tueerd in de nieuwe hallen. Alles 

om er voor te zorgen dat orderver-
werking sneller en efficiënter 
plaats gaat vinden.

Gierkink focust op velkop van het rooien voor de burger zo 
klein mogelijk moet zijn. 
Maar de velgrijper van Gierkink is 
inmiddels ook buiten Europa be-
kend. Zo’n 3 jaar geleden is Gier-
kink in contact gekomen met een 
Amerikaans bedrijf die trucks 
bouwt om treeworkers met een 
lift in de te rooien boom brengen, 
de zogeheten Tree Care Trucks. 
Na het 2 jaar uitvoerig testen van 
de velgrijper is dit bedrijf overge-
gaan met het fabriceren een truck 
met een lange kraan met daaraan 
de velkop, zodat de man op de 
grond kan blijven en de velkop de 
boom in delen naar beneden haalt. 
Inmiddels zijn daarvan al meer 
dan vijftig trucks van gebouwd en 
worden ze zelfs op Hawaï ingezet 
om palmbomen te zagen in de 
stad. 

Nieuwe bedrijfsstrategie
Omdat de velgrijper het goed doet 
heeft Gierkink besloten om de be-
drijfsstrategie aan te passen. De 
service en onderhoudswerkzaam-
heden voor de bosbouwmachines 
zijn per 15 maart gestopt en on-
dergebracht zijn bij onder andere 
Hencon in Ulft. Gierkink gaat zich 
volledig richten op de fabricage, de 
verkoop, het door ontwikkelen en 
het onderhoud van de velgrijper. 
Ook wil men voor de huidige vel-
kop andere markten benaderen, 
zoals in Azië. De ambitie van Gier-
kink is om binnen afzienbare tijd 
een nieuw bedrijfsgebouw neer te 
zetten waarbij men zich volledig 
richt op de productie van de GMT 
Velkop.

Gierkink draagt het onderhoud en service van eerdere producten over aan anderen en 

focust zich volledig op de GMT-velkop.

HELICON MBO APELDOORN BESTE 
BOSBOUWSCHOOL 2018
APELDOORN - Tijdens de Groene Sector Vakbeurs 2018 in Hardenberg 
organiseerde het Axetreme Team verschillende wedstrijden, waaron-
der die voor Beste Bosbouwschool. Het Zaagteam van Helicon MBO 
Apeldoorn sleepte de titel in de wacht. Helicon MBO Apeldoorn mag 
zich een jaar lang Beste Bosbouwschool van Nederland noemen. 

In een speciaal opgebouwde arena 
vonden de wedstrijden voor scho-
len plaats. Een zaagteam bestaat 
uit vier personen: in het geval van 
Helicon uit Peter Eigenraam, Je-
roen de Bie, Bob Holtslag en Lars 
Wilbrink. De wedstrijd omvatte 
drie individuele onderdelen: ket-
ting wisselen, schijven zagen en 
snelheidsbaan. Het laatste onder-
deel was een gezamenlijke esta-
fette. Het zaagteam van Helicon 
MBO Apeldoorn (onder leiding van 

Björn Rodriguez) scoorde goed op 
alle onderdelen en dat leverde uit-
eindelijk de eerste plaats op. 

EK Hongarije
Tijdens de vakbeurs stond ook de 
EK-selectiewedstrijd voor de EK 
Forestry Skills op het programma. 
Sander Jansen van het Zaagteam 
Helicon Apeldoorn bemachtigde 
een plek op dit EK dat plaatsvindt  
in mei 2018 in Hongarije. 

lossing: de velkop. Een houtgrijper 
met kantel- en zaagfunctie. En 
deze kan men bedienen met de 
originele grijper open/dicht-func-
tie zonder dat daar extra besturing 
of slangen voor nodig zijn. In fe-
bruari dat jaar werden eerste de-
mo’s gegeven in de buurt van Win-
terswijk. De vijftig bezoekers wa-
ren zeer enthousiast over de vel-
grijper, maar de verkoop bleef 
achter. Pas na een publicatie in het 
Duitse vaktijdschrift Forstmaschi-
nen Profi kwamen de eerste aan-
vragen binnen. De kopers waren 
zeer verguld met de aankoop en 
zetten de velgrijper in werking op 

You Tube. Juni 2010 tijdens de In-
terforst beurs in München werden 
de grijpers gepresenteerd en goed 
verkocht. Door de You Tube film-
pjes kreeg Gierkink met de velgrij-
per een goede naamsbekendheid. 

Stedelijk rooien
Mede door al deze positieve publi-
citeit is Gierkink terecht gekomen 
in de markt van het stedelijk rooi-
en van bomen. Bijvoorbeeld een 
stad als Essen (Dld) met 60.000 
bomen die gemiddeld 35 jaar oud 
worden. Dat betekent dat daar 
jaarlijks 1700 bomen gerooid moe-
ten worden, waarbij de overlast 

Schijven zagen was een van de onderdelen van het kampioenschap voor bosbouwscholen.

De uitbreiding omvat in totaal 8.000 vierkante meter.
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Mobiele en stationaire houtzagerijen

• benzine, diesel of E-motor
• manueel of hydraulisch
• tot 95 cm Ø

Breukers BosBouwmachines
Hazenweg 5, Haaksbergen

telefoon: 0031 (0)53-5741326 • mobiel: 0031 (0)6-20419412
www.breukersbosbouw.nl

ImportEur van:                                                       voor nEdErland En BElgIë

bel / Mail ons voor Meer inforMatie
BEL / MAIL ONS VOOR MEER INFORMATIE

info@bosbouwproducten.nl • www.bosbouwproducten.nl
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• manueel of hydraulisch
• tot 95 cm Ø

Breukers BosBouwmachines
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telefoon: 0031 (0)53-5741326 • mobiel: 0031 (0)6-20419412
www.breukersbosbouw.nl

ImportEur van:                                                       voor nEdErland En BElgIë

bel / Mail ons voor Meer inforMatie
BEL / MAIL ONS VOOR MEER INFORMATIE

info@bosbouwproducten.nl • www.bosbouwproducten.nl
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Hazenweg 5, Haaksbergen
telefoon: 0031 (0)53-5741326 • mobiel: 0031 (0)6-20419412

info@breukersbosbouw.nl • www.breukersbosbouw.nl

ASPEN D
SCHONE DIESELBRANDSTOF

Beter voor mens, machine & milieu 

NIEUW

Het was een uitdaging een brandstof te 
 produceren die zowel het milieu als de 
gebruiker ten goede komt, zonder in te leveren 
op de prestaties van motor en machine. Nu 
kunnen we een schone diesel bieden van 
consequent hoge kwaliteit!

Verkrijgbaar bij uw tuin- en parkspecialist.

9 t/m 11 januari 2018

BB0075

Kruisweg 17   •   2665 HA  Bleiswijk   •   Tel: (079) 593 24 40   •   Fax: (079) 593 17 94
info@elmbv.nl   •   www.elmbv.nl

BB0076
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THEMA

hebben we ook een gesprek met 
de bosbeheerder die ons vertelt 
wat de kwetsbare plekken zijn en 
waar de machines weg moeten 
blijven. We brengen alles in kaart 
en vervolgens gaan we met onze 
laseropstelling samen met de 
aannemer het bos in. De laser 
wijst de bestuurder van de harves-
ter de weg. Hij heeft een volgtoe-
stel en een afleesbalk op zijn har-
vester. Gaat hij buiten zijn pad, dan 
krijgt hij een optische waarschu-
wing”, zegt Kah, die verder aan-
geeft dat het uitzetten van de pa-
den altijd begint op een plek waar 
het hout gestapeld kan worden om 
later door de vrachtwagens weg-
gehaald te worden. “De 80 hectare 
in Epe hebben we in één dag uitge-
zet.”

Philipsen is enthousiast over de 
methode. Hij vindt het belangrijk 
dat ook de aannemer, maar ook de 
man op de machine de achterlig-
gende gedachte begrijpt en dus 
zorgt dat hij op de uitgezette paden 
blijft. “We leggen de paden uit om 
de 50 meter. Een extra man is no-
dig om de bomen die vanaf de pa-
den met de harvester niet gepakt 

kunnen worden om te zagen en zo 
te laten vallen dat de harvester ze 
eventueel met behulp van een lier 
kan pakken. Dat is wel wat om-
slachtiger bij het oogsten, maar je 
hoeft minder paden aan te leg-
gen.” 

Onzichtbaar
De eerste aanleg van de dunnings-
paden is relatief kostbaar, omdat 
ook de dikkere bomen worden 
verwijderd (Philipsen maakt een 
uitzondering voor de QD-bomen), 
maar omdat een dunning gemid-
deld eens in de zes jaar plaats-
vindt, kan de aanleg gezien wor-
den als een eenmalige investering, 
waarbij de kosten deels terugver-
diend worden door de verkoop van 
het hout dat van de dunningspaden 
afkomstig is. Je zou denken dat 
kaarsrechte dunningspaden het 
beeld van het bos verstoren, maar 
in praktijk blijkt dit niet het geval 
te zijn. Philipsen weet inmiddels 
uit ervaring dat paden nauwelijks 
opvallen. “Ik ben zelfs met profes-
sionele bosbouwers het bos in ge-
weest en zelfs die vinden de dun-
ningspaden niet terug.”

THEMA

Philipsen is een bosbeheerder met 
een duidelijke lange termijnvisie. 
Zijn voorbeeld zijn de gemengde 
bossen op Landgoed Schoven-
horst, dat gemiddeld 360 kubieke 
meter hout op stam per hectare 
telt, terwijl Epe momenteel nog 
niet verder komt dan 230 m3 per 
ha. Philipsen laat het bos zijn werk 
doen. Sleutelwoorden: geduld en 
observatie. “Ik heb niks met plan-
matig bosbeheer. Ik vraag het aan 
het bos. Nee, ik ben geen bomen-
fluisteraar, maar ik kijk naar het 
bos om te zien welke bomen het 
goed doen. Dat kan per plek ver-
schillen. Zo krijg je een mooi en 
gevarieerd bos. “Ik volg het bos en 

stuur her en der een beetje bij om 
meer variatie en dus een vitaler 
bos te krijgen. Als de douglas het 
op een bepaalde plek goed doet, 
dan laat ik die daar groeien. Dat 
geldt ook voor de Amerikaanse 

eik, de berk, beuk, lariks, grove 
den of inlandse eik. Soms moet je 
wat bijsturen. Uit bodemonder-
zoek kun je opmaken dat er bij-
voorbeeld bepaalde nutriënten 
moeten worden toegevoegd, zodat 
betere beworteling plaatsvindt. 
Dat is een eenmalige bewerking 
van de bodem. Ik ben geen tuin-
man die iedere week met een zak 
kunstmest door het bos gaat.”

Dunningspaden
Philipsen heeft al decennia lang 
goed contact met bosadviesbu-
reau Borgman Beheer Advies uit 
Wageningen, dat hem begeleidde 
bij meerdere projecten. Twee jaar 

geleden introduceerde Borgman 
Beheer Advies het uit Duitsland 
afkomstige principe van dunnings-
paden met grotere tussenafstan-
den. Borgman Beheer introdu-
ceert dit initiatief als eerste op de 

Epe bosbedrijf experimenteert 
met dunningspaden
Het bosbedrijf van de gemeente Epe, (Noord Veluwe) is voor menig bosbouwer een interessante omgeving. 
Het bos werd pas in 1928 aangeplant en is dus betrekkelijk jong en nog altijd groeiende. Jaarlijks met zo’n 
9000 m3, terwijl daarvan jaarlijks maar 3000 m3 geoogst wordt. Beheerder Rob Philipsen houdt vast aan 
zijn visie dat er naast natuur, cultuur-historische aspecten en recreatie ook plek moet zijn voor hout oogst. 
Bovendien staat hij open voor nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld de aanleg van dunningspaden.

derlinge afstand van bijvoorbeeld 
20 of 40 meter (in het geval van 
Epe koos Philipsen voor 50 meter). 
De paden worden daar in principe 
voor de eeuwigheid aangelegd. De 
hamvraag daarbij is natuurlijk 
hoeveel hectare bos je wilt opoffe-
ren voor je paden. Bosbouwmachi-
nes kunnen grote schade toebren-
gen aan de bodem. Het probleem: 
Het duurt vele tientallen jaren 
voordat de natuur die schade heeft 
hersteld. Bovendien is de meeste 
schade al na één keer rijden aan-
gebracht. Die schade door bodem-
verdichting of schade aan het wor-
telgestel gaat ten koste van de 
 vitaliteit van het bos. Het is dus 
 belangrijk dat harversters zo min 
mogelijk door het bos gaan en 
liefst altijd over dezelfde paden. 
Met deze methode kan dat”, zegt 
Kah. 

Voorbereiding
Kah vertelt dat de eerste voorbe-
reiding van de dunningspaden op 
kantoor plaatsvindt en arbeidsin-
tensief is. “Achter de computer 
zetten we de paden uit met behulp 
van hoogtekaarten en plattegron-
den. Daarbij heb je goed zicht op 
bestaande paden, cultuurhistori-
sche aspecten, zoals grafheuvels 
en hoogteverschillen. Uiteraard 

QD

Philipsen heeft heel duidelijk zijn eigen kijk op bosbouw. Zo zijn de 
Eper bossen de eerste PEFC-gecertificeerde gemeentebossen in 
Nederland. In het verleden ageerde hij sterk tegen de ideeën van 
bosbeheerders die ervoor pleitten om alle exoten zoals Ameri-
kaanse eik en douglas uit het bos te verwijderen. Hij noemde deze 
ontmenging van de bossen complete kapitaalvernietiging. “Neem 
bijvoorbeeld de douglas, een boom die uitstekend geschikt is voor 
constructiehout in de bouw (maar ook voor vloeren, kozijnen, mas-
ten etc.) en dus gewild is in de houthandel. Dat is toch doodzonde 
als deze bomen verwerkt worden tot pallethout. Datzelfde geldt 
voor Amerikaanse eik.” Philipsen is groot voorstander van de uit 
Duitsland afkomstige QD-methode (Qualifizieren Dimensionieren), 
waarbij vitale bomen, zoals douglas en berk vroegtijdig volledig  
worden vrijgezet om tot volle wasdom te komen. Deze QD-bomen 
worden ook opgesnoeid en zijn uiteindelijk geschikt voor de  finee-
rindustrie. “Dan heb je het neusje van de zalm, waar de houthan-
del graag een goede prijs voor betaalt. Deze QD-bomen hebben 
prachtige diepe kronen en een enorm wortelgestel. Het is van be-
lang dat deze wortels niet worden beschadigd door oogstmachi-
nes.  Dat je op een gegeven moment deze mooiste exemplaren 
moet kappen, wordt niet altijd even goed begrepen door de recre-
ant. Maar goed, dat nemen we op de koop toe.”

Nederlandse markt, daarbij ge-
bruik makend van lasertechniek. 
In Epe heeft het bosadviesbureau 
dit pilotproject opgepakt in sa-
menwerking met Parenco Hout en 
Zweverink Bosbouw. In Rheinland 
Pfalz is men al langer bekend met 
de werkwijze. In Epe gaat het om 
een stuk bos ter grootte van 80 
hectare. Philipsen werkte in Epe al 
langer met het principe van de 
dunningspaden, maar die lagen in 
het verleden op een onderlinge af-
stand van 15 tot 20 meter, hetgeen 
betekent dat een kwart van het 
bos vernield werd. Geen wonder 
dat hij direct geïnteresseerd was 
in deze nieuwe werkwijze.  

Paul Kah, werkzaam bij Borgman 
Beheer Advies legt uit wat de 
voordelen zijn van de aanleg van 
deze paden. ”Bij deze werkwijze 
worden in een bosperceel evenwij-
dige paden aangelegd op een on- Gemeente Epe
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Paul Kah, adviseur Bosontwikkeling en Houtoogstlogistiek bij Borgman Beheer Advies (l) en George Borgman, adviseur Bosontwikkeling  

met de laser waarmee de dunningspaden in het bos worden uitgezet.

De bosbeheerder van het Eper gemeente-

lijk bosbedrijf Rob Philipsen kiest voor de 

dunningpaden, omdat het de schade aan 

het bos minimaliseert.

Schematische weergave van het perceel in het Eper Gemeentebos met de dunningspaden, de uitrijroutes en de houtstapelplaatsen.
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APELDOORN – Na 27 jaar heeft Kees Boon op donderdag 22 maart af-
scheid genomen van de Stichting Bos en Hout Support en daarmee van 
de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH), Verduurzaamd Hout 
Nederland (VHN), PEFC Nederland, SKBNL en de KNBV. De Houtkrant 
kijkt met enkele ‘Kees-kenners’ terug.

Foreco-directeur Peter Swager 
was 27 jaar geleden bestuurslid 
van de VHN en lid van de AVIH. 
 Samen met enkele andere leden 
had hij Boon op de korrel om de 
voorzitter te worden van de nieuw 
op te richten stichting Bos en Hout 
Support. “We voelden de noodzaak 
om een professioneel aanspreek-
punt voor onze verenigingen in te 
richten. Tot dan was het een klus 
die door enkele gepensioneerden 
werd verricht, maar we wilden 
naar een hoger plan. Kees werkte 
destijds bij Staatsbosbeheer en ik 
wist dat zijn ambities verder reik-
ten. Al snel werd hij het aan-
spreekpunt voor veel maatschap-
pelijke partijen. Het was de tijd 
waarin overheidsbemoeienis en 
regelgeving snel toenamen. Voor 
de ondernemingen in het houtvak 
bleek een centraal aanspreekpunt 
van groeiend belang. Kees was ie-
mand die zich heel kundig tussen 
het ambtelijk apparaat en het be-

drijfsleven positioneerde. Hij was 
deskundig, had een tomeloze inzet 
en niet onbelangrijk: hij was bij-
zonder vasthoudend.”

Ankerpunt
Vooral in de jaren negentig, toen 
de regeldruk snel toenam en het 
ambtelijk apparaat nogal snel wis-
selde en, zoals Swager dat om-
schrijft, niet werd gehinderd door 
kennis van zaken, was Boon een 
ankerpunt voor de leden van de 
VHN en AVIH. Een belangrijke op-
drachtgever voor Bos en Houtsup-
port werd PEFC toen dit certificaat 

in 2008 in Nederland werd geïn-
troduceerd. In een relatief korte 
tijd werd een groot aantal bedrij-
ven certificaathouder. Volgens 
Swager is dat mede aan Boon te 
danken. “PEFC is voor veel bedrij-
ven in Nederland heel erg belang-
rijk. Het is typerend dat de relatief 
kleine AVIH er mee aan de slag 
ging. Boon was op dat moment de 
geschikte persoon, omdat hij in de 
VHN al veel ervaring had met 
 certificering en alles wat daarbij 
komt kijken.”

Flexibel
Zijn flexibiliteit is nog altijd bewon-
derenswaardig. Swager: “Als 
spreekbuis voor verschillende 
clubs moest hij soms razendsnel 
‘van pet veranderen’ zoals hij dat 
dan noemt, en dat ging hem bij-
zonder goed af. In een en dezelfde 
bijeenkomst kon hij soms voor 
meerdere branchebelangen opko-
men. Voor wat betreft de VHN wist 

hij een goede status quo te berei-
ken tussen bedrijfsleven en over-
heid en min of meer hetzelfde kan 
gezegd worden over de AVIH, waar 
hij te maken kreeg met de Flora- 
en Faunawet en het nodige te stel-
len had met de overheid en de be-
langen van de aannemers in de 
bosbouw.”

Pragmatisch
Soortgelijke woorden komen er 
van Bart-Jan Scheeffer, director 
TCS & Pulp Sales bij Stora Enso 
Biomaterials. Hij leerde Boon 
 ongeveer 10 jaar geleden kennen 

toen hij lid werd van de PEFC com-
munication steering committee. 
Ook als bestuurslid van PEFC Ne-
derland en lid van de Raad van 
Toezicht van Stichting Bos en 
Houtsupport had hij veelvuldig 
contact met Boon. “Kees is ex-
treem gedreven in alles wat met 
houtachtige producten te maken 
heeft. Of dit nu hout, papier, karton 
of pulp of biomassa is; hij wil we-
ten hoe de stromen lopen en of 
deze ook logisch en duurzaam zijn. 
Kees is vooral pragmatisch. 
Regelgeving op lokaal of Europees 

niveau is allemaal leuk maar het 
moet ook allemaal werkbaar blij-
ven voor alle marktpartijen. Kees 
kan onlogische dingen niet uit-
staan en duikt daar vervolgens 

 bovenop. Hij is gedreven, vakidioot 
en duizendpoot tegelijk.”

Vasthoudend
Scheeffer is van mening dat Boon 
van groot belang is geweest voor 
de sector. “Kees heeft samen met 
de medewerkers van PEFC Ne-
derland, PEFC op de Nederlandse 
kaart gezet. PEFC Nederland be-
schikt nu ook over een Nederland-
se bosstandaard. Dit zijn geen din-
gen die zomaar geregeld zijn. 
Voordat een dergelijke standaard 
geaccrediteerd is, heb je veel ge-

duld en precisie nodig om het pre-
cies goed te krijgen. Kees is voor-
stander van certificering in het al-
gemeen, als het materiaal maar 
een FSC- of PEFC-certificaat heeft 
zodat we nog in lengte van jaren 
kunnen profiteren van hout uit 
onze bossen waar deze ook mogen 
staan”, zegt Scheeffer, die graag 
nog één typering aan de scheiden-
de Bos en Hout -voorzitter toe-
voegt. “Als Kees vindt dat er iets 
niet klopt, klimt hij meteen in de 
pen en begint zijn netwerk te be-
stoken en schakelt als dat nodig is 
juridische hulp in totdat duidelijk-
heid kan worden verschaft. Eerder 
rust hij niet.”

Wandelende encyclopedie
Ook Patricia Dolman omschrijft 
Boon als een uitermate deskundig, 
maar zeker ook aimabel man.  
“Hij is heel nauwgezet in zijn ant-
woorden. Hij hecht er grote waar-
de aan dat wat hij zegt ook klopt.” 
Dolman, bij PEFC Nederland 
werkzaam op het gebied van mar-
keting en communicatie leerde 

Boon kennen bij de introductie van 
PEFC in Nederland in 2008. “Hij 
weet heel erg veel en niet alleen 
van bosbouw, maar ook van ener-
gie, van hout en van papier. Over 
alles wat uit het bos komt, kun je 
hem een vraag stellen. Hij is een 
wandelende encyclopedie. Hij kan 
ook rustig een kwartier aan de 
 telefoon zitten met een consument 
die iets wil weten over een boom in 
de achtertuin. Ook daar neemt hij 
uitgebreid tijd voor.”

Over het beruchte zwarte gat waar 
mensen bij hun pensionering nog 
wel eens in willen vallen maakt 
Dolman zich geen zorgen. “Kees 
heeft hobby’s genoeg. Fotografe-
ren, reizen en wandelen met de 
hond en hij gaat zijn eigen huis 
bouwen op Texel. En hij is hele-
maal gek van houtsculpturen.  
Volgens mij heeft hij er zelfs een 
paar thuis staan. Hele mooie, heb 
ik gehoord, maar ja hij weet de 
weg, hè!”

Badkamer
Aan Maarten Willemen de taak om 
de vrijgekomen functie van Boon 
in te vullen. Voorheen was Wille-
men Hoofd Productgroep Hout bij 
Staatsbosbeheer en Boon is dan 
ook geen onbekende naam voor 
hem. “De laatste maand tijdens de 
overdracht viel mij op hoe ver-
groeid hij is met de stichting en de 
bijbehorende verenigingen. Hij 
heeft wel eens verteld dat hij er 
zo’n beetje thuis in de badkamer 
mee is begonnen. Hij heeft het van 
de grond af aan opgebouwd en nu 
staat er dus een professionele or-
ganisatie met kundige mensen. 
Dat verdient respect.” Willemen 
heeft voor de overdracht de laat-
ste weken veel met Boon op kan-
toor doorgebracht en her en der 
een bezoek aan stakeholders ge-
bracht. “De overdracht was goed 
en hij heeft aangegeven dat hij de 
telefoon bij de hand houdt. Ik ga 
natuurlijk een eigen vorm geven 
aan deze functie, maar het is in 
 ieder geval een geruststellend 
idee dat ik af en toe nog eens mag 
bellen.”

Afscheid van een wandelende encyclopedie

KEES BOON:

Gedreven, aimabel, vasthoudend, deskundig, 
pragmatisch, flexibel

Een organisatie als Bos en Hout Support alleen leiden van achter het bureau is niet moge-

lijk. Af en toe hoort daar een werkbezoek bij, zoals hier aan een PEFC-gecertificeerd bos in 

Finland. 

Zittend in het PEFC logo, tijdens General 

Assembly van PEFC International in 

Helsinki. Met van links naar rechts: 

Marten de Groot, Patricia Dolman en Kees 

Boon.

Kees Boon tijdens een werkbezoek op het Indonesische Sumatra.

THEMA
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BB0059
info@ufkes.net
www.ufkes.net

Kelvinlaan 80
9207 JB Drachten

 T : +31(0)512 584760
 F : +31(0)512 584761

Greentec Versnippercombinaties
•	 Snipper capaciteit van 30 tot 62 cm.
•	 8 - 25 m³ hoogkipper.
•	 Leverbaar	met	Nokka	of	Palfinger	

houtkraan.
•	 Leverbaar met 4 agressieve invoer-

rollen.

Greentec Stobbenfrezen

•	 Drie-punts stobbenfrezen voor
        trekkers vanaf 45 tot 250 pk.

•	 Met elektrische afstandsbediening.
•	 Optie: autopilot voor automatisch 

frezen.

•	 Greentec Shark 
freeskoppen voor 
kranen vanaf 5,5 tot

        30 ton.

Greentec Forestcutter

•	 Voor bomen en struiken.
•	 Capaciteit Ø 50 – 370 mm.
•	 Voor kranen vanaf 13 ton.

•	 Optie’s: draaikrans
      verzamelarm
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ZICHTBAAR BETER

YOUR
WORKING
MACHINE

valtra.nl
Valtra® is een wereldwijd merk van AGCO.

BB0068
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ASPEN PRESENTEERT SCHONERE 
DIESELBRANDSTOF
NIJMEGEN - Aspen presenteert 
met haar nieuwe product Aspen D 
een schone en duurzame diesel-
brandstof, die de leefomgeving 
aanzienlijk moet verbeteren. As-
pen D is bestemd voor gebruikers 
van kleinere dieselmachines en 
machines die alleen in het seizoen 
gebruikt worden. Deze professio-
nals worden regelmatig blootge-
steld aan een hoge concentratie 
schadelijke uitlaatgassen. Volgens 
Aspen zal haar nieuwe brandstof 
de risico’s voor de gezondheid van 

deze werknemers aanzienlijk be-
perken.
‘Gelukkig worden er steeds meer 
maatregelen getroffen om werk-
nemers te beschermen tegen de 
schadelijke uitstoot van dieselma-
chines’, stelt Aspen. ‘Maar het 

komt nog steeds voor dat diesel-
machines binnen en in ingesloten 
omgevingen gebruikt worden, zo-
als tussen gebouwen en in tunnels 
en mijnen. Voor deze toepassingen 
is Aspen D een heel goed alterna-
tief voor gewone diesel.’

Omdat Aspen D is samengesteld 
uit zeer zuivere componenten be-
vat het een stuk minder schadelij-
ke stoffen dan gewone diesel. 
Zwavel en aromaten zijn veel min-
der aanwezig, waardoor de geva-

ren voor de gezondheid be-
hoorlijk beperkt worden. 
Verder verbrandt Aspen D 
zuiverder. Dit veroorzaakt 
minder afzet in de motor en 
brandstofinjectoren blijven 
schoner. Daardoor presteert 
de motor optimaal, is er min-
der onderhoud nodig en is de 
kans op storingen kleiner. Dit 
bespaart volgens Aspen dure 
onderhoud- en reparatiekos-
ten.  

Lang houdbaar
Daarnaast zorgen de hoge 
kwaliteit componenten en 
het ontbreken van FAME 
(Fatty Acid Methyl Esters) 
ervoor dat Aspen D lang be-

waard kan worden, zonder kwali-
teitsverlies. FAME wordt vaak ge-
bruikt voor biodiesel en beperkt de 
houdbaarheid. Net zoals alkylaat-
benzine zorgt Aspen D ervoor dat 
er minder schadelijke uitlaatgas-
sen uitgestoten worden. Dat ver-
mindert niet alleen de risico’s voor 
de gezondheid van professionals, 
maar ook die voor de natuur. As-

APELDOORN - Hultafors versterkt 
zijn greep op het bijlensegment, 
waarbij de nadruk ligt op de ge-
bruikerservaring en de geschiede-
nis van Hults Bruk. 

De nieuwe Premium collectie be-
staat uit acht kwaliteitsbijlen, vari-
erend van compacte en veelzijdige 
trekking bijlen tot krachtige kloof-
bijlen. Om de 300 jaar oude traditie 
en het vakmanschap van het sme-
den van bijlen in Hults Bruk in 
Zweden te vieren, zijn de bijlen 
vernoemd naar beroemde smeden 
en gebieden rond de smidse. 
“De gebruikerservaring was onze 
focus voor deze lancering en we 
hebben extra aandacht besteed 
aan de details - van hoogwaardige 
productverpakking tot het vergro-
ten van onze online aanwezigheid”, 
zegt Per Eriksson, productmana-
ger van Hultafors Tools. 

Levenslange garantie 
Hultafors bijlen worden sinds 1697 
op de traditionele manier vervaar-

TRAINING VALPREVENTIE
UDEN - Uit onderzoek blijkt dat 29 
procent van alle arbeidsongeval-
len veroorzaakt wordt door vallen 
van hoogte. 15 tot 20 personen 
overlijden jaarlijks aan de gevol-
gen van een val van hoogte. 3M 
Capital Safety en Wiltec willen het 
aantal valongevallen door ontoe-
reikende vaardigheid reduceren 
naar nul en verzorgen daarom 
complete theorie- en praktijkcur-
sussen ten behoeve van valpre-

ventie. Valbeveiliging is namelijk 
niet altijd de oplossing. Meer dan 
de helft van de oorzaken van val-
ongevallen blijkt te wijten aan een 
ontoereikende vaardigheid van de 
drager en van falende valbeveili-
ging, of het ontbreken van contro-
les. Dit terwijl de werkgever de 
volledige verantwoordelijkheid 
draagt voor de juiste training en 
begeleiding van de medewerkers.
Een training voor tien deelnemers 

is al mogelijk vanaf € 750,- en zal 
een halve dag in beslag nemen. 
Succesvolle deelnemers ontvan-
gen een persoonlijk certificaat 
vanuit 3M Capital Safety, met een 
geldigheidsduur van 3 jaar.  Verder 
worden nog 21 andere specialisti-
sche trainingen georganiseerd 
voor onder andere veilig werken in 
besloten ruimten, de olie- en gas-
industrie en op daken en masten. 
Ook kunnen personen worden op-
geleid voor het uitvoeren van de 
verplichte inspecties binnen een 
bedrijf en wordt een training aan-
geboden voor personen die zelf 
trainingen willen geven. Ook voor 
deze training geldt een 10 procent 
korting bij reservering via Wiltec. 

De cursussen vinden plaats op de 
splinternieuwe trainingslocatie in 
Zwijndrecht België (bij Antwerpen) 
en kunnen vanaf april tot eind de-
cember worden gegeven. 

NADERE INFORMATIE:

WILTEC

TELEFOON: 0413 – 2444 44

WILTEC.NL/TRAININGVALBEVEILIGING

PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN
APELDOORN  –Stierman De 
Leeuw breidt het assortiment per-
soonlijke beschermingsmiddelen 

zoals zaag- en werkkleding verder 
uit. Het bedrijf heeft vanuit het 
verleden veel ervaring met en 
kennis van deze productgroepen.  
De directe aanleiding voor onze 
assortimentsaanpassing is de re-
cente ontwikkeling bij het collega-
bedrijf Safety Centre.

Safety Centre heeft namelijk be-
sloten om de bedrijfsactiviteiten te 
staken in de komende periode. 
Omdat het assortiment van Safety 
Centre en Stierman De Leeuw een 
goede overlap kennen, is in onder-
ling overleg besloten om op korte 
termijn een deel van het assorti-
ment op te nemen in het assorti-
ment van Stierman De Leeuw. 

Check de  website
Zo  neemt Stierman De Leeuw de 
merken over  die gericht zijn op de 
groensector, te weten:  Elten, 
EWS, Fento, Meindl, Novotech, 
Oregon (kleding) Ox-on, Peltor, 
Sip, Sticomfort en Völkl. Per 1 
maart zijn alle producten in de 
webshop op www.stiermandel-
eeuw.nl te volgen.

NADERE INFORMATIE: 

STIERMAN DE LEEUW

TELEFOON: 0575 – 599 988

WWW.STIERMANDELEEUW.NL

De nieuw dieselbrandstof is verkrijgbaar 

in jerrycans van 5 en 25 liter.

De training moet het aantal arbeidsongevallen als gevolg van een val van hoogte  terug-

brengen.

pen D is voor 90 procent gemaakt 
van hernieuwbare grondstoffen in 
plaats van fossiele. Hierdoor kun-
nen broeikasgassen met 50 tot 80 
procent gereduceerd worden. Dit 
maakt Aspen D een duurzame 
brandstof, klaar voor de toekomst, 
zo stelt het bedrijf.

NADERE INFORMATIE:

ASPEN BENELUX

GVG OLIEHANDEL

TELEFOON: 024 – 675 43 61

WWW.GVGOLIEHANDEL.NL

digd. Dit handwerk in combinatie 
met de smeedkunst resulteert in 
een betrouwbaar product met 
hoge dichtheid met een lange le-
vensduur die meerdere generaties 
lang kan worden gebruikt. Daar-
om biedt Hultafors ook levenslan-
ge garantie op de bijlkop van alle 
Premium bijlen. 

“We hebben een lange traditie van 
bijlenfabricage en het smeden van 
de bijkkop is gedurende vele jaren 
verfijnd, resulterend in een uitzon-
derlijk vakmanschap. Onze bijlen 
zijn gemaakt om vele generaties 
mee te gaan, dus voor ons is het 
een natuurlijke ontwikkeling om 
een levenslange garantie op te ne-

NIEUWE BIJLEN VAN HULTAFORS men bij elke Premium bijl”, zegt 
Eriksson. 

Het nieuwe assortiment bijlen om-
vat zowel modellen die worden ge-
bruikt voor traditioneel houtwerk 
als outdoor modellen voor de lief-
hebber. De lancering omvat ook 
twee compleet nieuwe modellen; 
de åby Hakbijl en Hult Kloofbijl. 
Om het aanbod verder aan te vul-
len, zullen er ook twee accessoi-
res worden gelanceerd, een slijp-
steen in een luxe opberghoes en 
een uniek lederen accessoire voor 
verschillende outdoor toepassin-
gen. 

NADERE INFORMATIE:

 HULTAFORS GROUP NEDERLAND

TELEFOON: 055 – 599 98 60

WWW.HULTAFORS.NL

De Hultafors-bijlen zijn vernoemd naar de beroemde smeden en omgeving van Hults Bruk. 

Stierman De Leeuw breidt het assorti-

ment persoonlijke beveiligingsmiddelen 

verder uit.
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Het IBC systeem heeft sensoren die de positie van de harvester 
kop detecteren en algoritmen die het traject van de kraan in één 
vloeiende beweging laten verlopen.
De kraan is precies en eenvoudig in gebruik in alle posities .
IBC heeft grote indruk gemaakt op de bosbouw professionals.

HARVESTER

IBCIBC

henconforestry.com

Het IBC systeem heeft sensoren die de positie van de harvester 
kop detecteren en algoritmen die het traject van de kraan in één 
vloeiende beweging laten verlopen.
De kraan is precies en eenvoudig in gebruik in alle posities .
IBC heeft grote indruk gemaakt op de bosbouw professionals.

HARVESTER

IBC

henconforestry.com

Hencon Forestry B.V.
De Stenenmaat 15

7071 ED Ulf t
P.O. Box 16

7070 AA Ulf t 
The Netherlands

Phone +31 315 69 54 70
www.henconforestry.com

   Stobbenfrezen, versnipperaars  
en meer!

Uw partner voor: 

Advertentie Hencon Forestry.indd   1 05-03-18   10:12
BB0078
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