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KOPENHAGEN - Midden in 
de Deense bossen wordt een 
uitkijktoren gebouwd en wel 
met PEFC-gecertificeerd 
hout. Eind van dit jaar opent 
Camp Adventure de iconi-
sche uitkijktoren vanwaar je 
na een boomtopwandeling 
een adembenemend uitzicht 
hebt over de omliggende 
bossen van ‘Gisselfeld Klos-
ter’.  Het ontwerp van de 45 
meter hoge observatietoren 
is van EFFEKT Architects. 
Camp Adventure ligt op on-
geveer een uur rijden ten 
zuiden van Kopenhagen. Wie 
de top van de toren bereikt, 
heef t een avontuurl i jke 
boomtopwandeling van 900 
meter achter de rug. Maar 
dit avontuur is het meer dan 
waard met een panoramisch 
360 graden uitzicht. 
NADERE INFORMATIE: 

WWW.EFFEKT.DK EN 

WWW.CAMPADVENTURE.DK 

VHG EN STADSWERK NEMEN BOOMINFODAG OVER
HOUTEN - Het is een begrip in 
de bomenwereld: de Nederland-
se Boominfodag, zo’n tien jaar 
lang georganiseerd door Jan 
Willem de Groot. 
Branche vereniging VHG en Ver-
eniging Stadswerk Nederland 
waren al jarenlang betrokken en 
nemen de naam en organisatie 
nu over. Jan Willem de Groot 
blijft  betrokken, onder andere bij 
het samenstellen van het pro-

gramma. Tijdens de Boominfo-
dag staan  bomen in de publieke 
ruimte centraal. Wetenschappe-
lijke en praktische kennis komen 
hierbij  samen. Gemeenten, 
boombeheerders, onderzoekers 
en andere boomspecialisten ont-
moeten  elkaar en delen kennis 
en ervaring. 

Datum en locatie van de Boom-
infodag 2019 worden voor het 

einde van di t  jaar bekend 
 gemaakt op de site W W W.BOOM

INFODAG.NL 

De komende tijd gaan VHG en 
Stadswerk samen met een aan-
tal betrokkenen van gemeenten 
en bedrijfsleven nadenken over 
de inhoud en vorm van de Boom-
infodag. 

DRIEBERGEN - Het bos en certifi-
cering stonden centraal tijdens 
de Jaarbijeenkomst van PEFC in 
Driebergen op donderdag 1 no-
vember. Eén van de onderdelen 
van de bijeenkomst: de openbare 
discussie tussen Liesbeth Gort, 
directeur FSC Nederland en 
Maarten Willemen, de kersverse 
voorzitter van PEFC Nederland.

In het verleden was vaak sprake 
van een zekere animositeit tussen 
de beide organisaties die elkaar 
vaker als concurrent zagen dan 
als organisaties die samen een 
hoger liggend doel nastreven, na-
melijk duurzaam bosbeheer. 
Tijdens het welkom aan het begin 
van de middag gaf Maarten Wille-
men, voorzitter PEFC Nederland, 
aan dat de unieke openbare dis-
cussie met Liesbeth Gort van FSC 
Nederland niet direct tot antwoor-
den zou leiden. Wél dat het een 
signaal is dat zowel FSC als PEFC 
pal voor de bossen staan en dat 
beide de ambitie hebben om het 
niveau van máár 10 procent gecer-
tificeerde bossen wereldwijd te 
 laten stijgen. 

Praktische oplossingen
Dit kan in gang gezet worden door 
certificering te relateren aan kli-
maatambities en aan circulair on-

PEFC en FSC in gesprek
dernemen. Waarbij FSC en PEFC 
samen met de houtsector het ge-
bruik van duurzaam hout promo-
ten en het duurzaam inkopen door 
zowel publieke als private organi-
saties stimuleren. 
Voor de Nederlandse markt wordt 
op dit moment gezocht naar prak-
tische oplossingen door de teams 

van beide kantoren, onder andere 
voor het mengen van duurzaam 
hout van beide keurmerken. Ook 
bij dit onderdeel van het program-
ma was de interactie met het pu-
bliek goed. De vragen, suggesties 
en tips vanuit het publiek werden 
genoteerd om mee te nemen. Gort 
en Willemen, gaven tijdens hun 

presentatie duidelijk aan wat de 
ambities zijn van de Nederlandse 
kantoren van FSC en PEFC en dat 
zij zich samen hard zullen maken 
om te zoeken naar oplossingen en 
deze voor te leggen bij de interna-
tionale kantoren van beide organi-
saties.

De middag werd afgesloten met een discussie tussen Liesbeth Gort van FSC Nederland en Maarten Willemen van PEFC Nederland.
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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

BB0034

SMZ  www.scheer-machines.nl
0181-820275  info@scheer-machines.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

HUSQVARNA INVESTEERT IN GROENE OPLEIDING
ARNHEM – Opleidingsinstituut 
IPC Groene Ruimte werkt al ja-
renlang met het machinepark 
van Husqvarna maar nu gaan 
beide organisaties structureel 

samenwerken. Anton de Jong, 
commercieel directeur Husqvar-
na Benelux, en Erik Poelman, di-
recteur IPC Groene Ruimte, heb-
ben daartoe een meerjarenover-

eenkomst getekend. 
Het doel is om duurzaamheid in 
de groene ruimte handen en voe-
ten te geven door middel van 
trainingen, educatie, testen en de 
ontwikkeling van nieuwe concep-
ten en lesmateriaal. Daarvoor 
wordt op het terrein van IPC 
Groene Ruimte een leslokaal vol-
ledig in Husqvarnastijl ingericht 
zodat de nieuwste machines, 

technieken en ontwikkelingen in-
zichtelijk worden.
Belangrijk onderdeel van het 
partnership is de kennisover-
dracht vanuit Husqvarna met be-
trekking tot duurzame oplossin-
gen voor de groene ruimte, waar-
onder de CO2-calculator, accu-
machines en het innovatieve 
Husqvarna Fleet Services. Op het 
terrein is inmiddels ook een Au-
tomower Pro actief die gemoni-
tord wordt via dit systeem. IPC 
verschaft inzicht in de uitdagin-
gen die groenprofessionals da-
gelijks ervaren tijdens het werk. 

DEN HAAG - De toegenomen druk op het landschap vraagt om het 
nauwkeurig in de gaten houden van veranderingen. Dat stelt het 
College van Rijksadviseurs in zijn advies over landschapsmonitoring, 
dat op 10 oktober is aangeboden aan de minister van Binnenlandse 
Zaken en dat tot stand is gekomen in samenspraak met het 
Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en LandschappenNL. 

Rijksadviseur Berno Strootman: 
“Door het landschap goed te moni-
toren, kunnen we tijdig maatrege-
len nemen om verdere terugloop 
van de kwaliteit van ons landschap 
te voorkomen, maar ook snel con-
stateren dat nieuwe landschappe-
lijke kwaliteiten zijn ontstaan, bij-
voorbeeld als gevolg van nieuw 
beleid.”

Onder druk
Het Nederlandse landschap staat 
door ruimtelijke veranderingen en 
intensief gebruik flink onder druk. 
De uitbreidingen van steden, de 
aanleg van zonnevelden en wind-
molens, dijkverhogingen, nieuwe 
wegen, de intensivering van de 
landbouw: alles heeft invloed op 
hoe ons landschap er uitziet. En de 
gevolgen zijn groot: de biodiversi-
teit loopt terug, houtwallen en 
heggen verdwijnen en de populatie 
van weidevogels slinkt snel.
Het nationaal landschapsbeleid is 
in 2012 afgebouwd waarna de pro-
vincies de verantwoordelijkheid 
overnamen. Ook gemeenten krij-
gen steeds meer mogelijkheden 
voor een lokale invulling. Hierdoor 
is meer ruimte gekomen voor re-
gionaal maatwerk, maar is er ook 
sprake van een verdere versnippe-
ring van verantwoordelijkheid en 

beleid. Dat pakt niet overal gunstig 
uit want landschappen houden 
zich immers niet aan provincie- of 
gemeentegrenzen. Nauwe samen-
werking en interprovinciale stu-
ring is daarom van groot belang.

Landelijk dekkende monitoring
Het College van Rijksadviseurs 

adviseert de ministers van BZk, 
OCW en LNV een landelijk dek-
kend monitoringssysteem voor het 
landschap te ontwikkelen om te 
kunnen volgen hoe het landschap 
zich ontwikkelt. Hierdoor is het 
mogelijk om beleid te onderbou-
wen en de kwaliteit ervan te ver-
sterken. Ongewenste veranderin-
gen komen zo in een vroeg stadi-
um aan het licht en kunnen dan 
worden bijgestuurd, Duurzame 
verankering in het Rijksbeleid 
vindt het College van Rijksadvi-
seurs van wezenlijk belang om het 
effect van monitoring op het land-
schap te kunnen garanderen. 

Druk op het landschap
vraagt nu om monitoring

HENCON PRESENTEERT NIEUW 
MERK TIJDENS OPEN DAG
ULFT - Bij Hencon Forestry is men 
de afgelopen tijd druk bezig ge-
weest met de ontwikkeling van 
een nieuw merk. De naam van dat 
merk maakt het bedrijf bekend tij-
dens de open dag op zaterdag 1 
december.

Het bedrijf laat op die zaterdag 
tussen 10.00 uur en 18.00 uur ie-
dereen graag kennismaken met 
dit mysterieuze merk. Overigens 
presenteert Hencon op deze zater-
dag ook de bestaande merken en 
vertellen medewerkers over de 
plannen die het bedrijf uit het Ach-
terhoekse Ulft heeft. 
Hencon biedt tijdens deze open 
dag de gelegenheid om een kijkje 
te nemen in de fabriek waar de 
specialistische voertuigen voor de 

aluminium industrie gemaakt 
worden. Daarnaast is er o.a. ook 
een John Deere simulator aanwe-
zig en worden zaagdemonstraties 
gegeven
NADERE INFORMATIE:

WWW.HENCONFORESTRY.NL

Hencon Forestry beschikt in Ulft over een 

multifunctionele werkplaats met 

geschoolde monteurs met specialiteiten 

op het gebied van hydrauliek, besturings-

systemen, motoren en onderstellen. 

UNIEKE ZAAG-KLOOFMACHINE 
BIJOL - De firma Sterhout uit het Friese Boijl op zoek naar een machi-
ne die forse houtstammen met een diameter van 65 centimeter kon 
verwerken, voorzien zou zijn van een verlengde aanvoertafel voor 
lange boomstammen en daarbij ook nog eens in de eigen huisstijlkeur 
kon worden gespoten. Sterhout vond de perfecte oplossing in de Posch 
SpaltFix K-650 Vario mobiel, geleverd door de firma Stierman De 
Leeuw, importeur in Nederland van het gerenommeerde merk. 

De K-650 is uitgerust met een Po-
werCut zaag en verlengde aan-
voertafel die stammen met een di-
ameter tot 65 centimeter en lengte 
van 5 meter kan verwerken. Maar 
het bijzondere detail zit hem in het 
AutoSplit kloofmes, dat met 16 ton 
kloofkracht moeiteloos en auto-
matisch het hout splijt. Dit in 
 tegenstelling tot andere kloofma-
chines, waarbij het hout tegen het 
kloofmes wordt geduwd. Zelfs kei-
hard beukenhout wijkt zonder pro-
blemen voor het X-vormige kloof-

mes dat het hout in vierkante blok-
ken van constant formaat splijt. 
De machine kan worden ingesteld 
voor de productie van grote mas-
sieve blokken tot kleine blokken 
hout. Elk gewenst formaat is in-
stelbaar met een kantlengte tus-
sen 5 en 15 cm en een bloklengte 
tussen 25 tot 50 cm. De machine is 
volledig elektronisch bediend voor 
een nog hogere bedrijfsveiligheid.
Snel wisselen van zaagketting
Het ontwerp van de K-650 is ook 
op andere punten slim te noemen. 

De machine combineert twee ar-
beidscycli in één, namelijk zagen 
en kloven, waardoor het werk vele 
malen sneller kan worden uitge-
voerd. De zaagkettingen kunnen 
binnen een minuut gewisseld wor-
den, dit was voorheen voor de ma-
chinist doorgaans een tijdrovende 
klus. Ook is de machine uitgerust 
met een zeef mechanisme die er 

voor zorgt dat de het kleine afval 
aan het einde van de transport-
band kan worden opgevangen in 
een container. Zo blijft het hout 
schoon en nagenoeg vrij van afval-
houtjes. De cabine is naar wens 
van Sterhout uitgerust met kli-
maatbeheersing en een geveerde 
stoel, zodat de machinist comfor-
tabel kan werken.

De SpaltFix K-650 Vario mobiel is de eerste machine van dit formaat en deze capaciteit.

Op foto (v.l.n.r.): Anton de Jong (Husqvarna), Erik Poelman (IPC 

Groene Ruimte), Johan van Apeldoorn (IPC Groene Ruimte) en 

Arian Essenstam (Husqvarna) (foto: Husqvarna)
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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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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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Hencon Forestry is helemaal thuis in het bos. Weet wat er gebeuren moet als het om onderhoud, service en verkoop 

van bosbouwmachines gaat. Het machinepark waarmee Hencon Forestry u op pad stuurt is van ongeëvenaarde 

kwaliteit. Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u het op zaterdag 1 december allemaal van dichtbij 

bekijken. Naast het nieuwe ijzersterke merk chippers van Hencon Forestry kunt u ook goed zien wat wij u te bieden 

hebben als officieel John Deere Forestry dealer.  

U bent van harte welkom op de Hencon Forestry Open dag, zaterdag 1 december.

Tot ziens op De Stenenmaat 15 in Ulft!

Hencon Forestry
Open dag

HENCON FORESTRY 
OPEN DAG

ZATERDAG 1 DECEMBER
VAN 10:00 TOT 18:00 UUR

www.henconforestry.com

ADV. OPEN DAG_NL 265x390mm_BOSBOUWKRANT.indd   1 16-11-18   11:19



ASPEN D
Beter voor mens, machine en milieu.

Aspen D vermindert gezondheidsrisico’s, 
heeft een optimale, lang houdbare formule 
voor uw kleinere dieselmachine en is voor 
90% gemaakt van hernieuwbare grond-
stoffen. Het is tijd om voor een slimme en 
duurzame dieselbrandstof te kiezen, zodat 
u klaar bent voor de toekomst.

• Minder schadelijk voor 
uw gezondheid 

• Gegarandeerd een betrouwbare 
werking van uw machine

• 50-80% reductie van 
broeikasgassen

Verkrijgbaar bij uw verkooppunt
www.aspend.nl

Een schone 
dieselbrandstof. 

Ontwikkeld voor u 
en uw machine.

90% 
HERNIEUWBAAR

Aspen D - Advertentie 265x195 - NL.indd   1 25-05-18   09:59

BB0083

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

 

Innovatief & vooruitstrevend  
 
 
 
 
 

aanbouwdelen- en tracktechniek 
 

 
 

www.hunter-equipment.com 
 

Hunter Equipment BV 
Den Sliem 85C 

7141 JG Groenlo 
T. 0544 – 769 009 

E. info@hunter-equipment.com 
 

 BB0093
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THEMA

WAGENINGEN -De bosbouwsector heeft een sterke troef in handen als 
het het klimaat betreft. Immers: bossen leggen CO2 vast en dat is een 
belangrijk onderdeel bij het tegengaan van de opwarming van de 
aarde. Maar dat betekent wel dat de sector actief aan de slag moet. 

Het bos z’n gang laten gaan is mo-
gelijk, maar wil de boseigenaar 
sturen op CO2-opslag, dan is actie-
ver beheer nodig, gericht op onder 
meer het vergroten van de staan-
de voorraad, het aanplanten van 
soorten die beter bestand zijn te-
gen droogte en het reduceren van 
droogtestress. Dit alles om de 
kansen op ziektes te verkleinen en 
het beschermen van de bodem te 
bevorderen. Stichting Probos, Wa-
geningen Environmental Research 
en Borgman Beheer Advies heb-
ben in opdracht van met Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit een verkenning uitge-
voerd naar een gereedschapskist 
‘klimaatslim bosbeheer’. Momen-
teel wordt er een online gereed-
schapskist gebouwd met concrete 
maatregelen, voorbeeldprojecten 
en aanbevelingen voor terreinbe-
heerders en beleidsmakers. 

Martijn Boosten is senior adviseur 
bij Stichting Probos en betrokke-
nen bij de samenstelling van de 
online Gereedschapskist Klimaat-
slim Bosbeheer. “De gereed-
schapskist gaat verder dan bosbe-
heer alleen en bevat ook handvat-
ten op het gebied van bosaanleg, 
agroforestry, landschapsbeheer 
en natuurbeheer. Het gaat daarbij 
niet alleen over de opslag van CO2 
in bos en bomen, maar ook over 
bijvoorbeeld het weerbaar maken 
van bos en beplantingen.”
  
Weerbaar
Een eerste versie van de website is 
eind dit jaar gereed. Het Neder-
landse bosareaal legt jaarlijks 2,4 
Mton CO2 vast (Ministery of Econo-
mic Affairs and Climate Policy, 
2017), maar de bos- en houtsector 
kan een veel grotere bijdrage leve-
ren, zo geeft het door de bos- en 
houtsector in 2016 gelanceerde 
Actieplan Bos en Hout aan. De ge-

reedschapskist is daarbij een 
hulpmiddel en moet overheden, 
terreinbeheerders en onderne-
mers ondersteunen en stimuleren 
met informatie bij hun plannen om 
klimaatmaatregelen te nemen. 
Een belangrijke uitdaging daarbij 
is om bossen en bomen weerbaar-
der te maken tegen de gevolgen 
van klimaatverandering, zodat ze 
op lange termijn de gebruikelijke 

functies, zoals houtproductie, na-
tuur en recreatie kunnen blijven 
vervullen en tegelijktijdig CO2 kun-
nen blijven opnemen. “En bij weer-
baar moet je denken aan bossen 
die bijvoorbeeld minder kwetsbaar 
zijn voor storm, droogte of ziektes. 
Over het algemeen kun je stellen 
dat het wedden op één paard niet 
verstandig is. Dat hebben we ge-
zien bij de essentaksterfte, waar-
bij opeens hele bossen ziek wer-

den en gekapt moesten worden. 
Diversiteit is belangrijk. Om een 
gezond bos te krijgen zal je af en 
toe ook moeten investeren in kwa-
litatief goed zaaigoed. Daarnaast 
is het wenselijk om te kijken naar 
welke soort op welke het best ge-
dijt. Fijnspar zal het met de toene-
mende droogte nog zwaarder krij-
gen op bijvoorbeeld de zandgron-
den. Aan de andere kant: geluiden 
dat de berk en de eik op termijn uit 
Nederland gaan verdwijnen zijn 
overdreven. Bomen zijn vaak uit-
stekend is staat om zich genetisch 
aan te passen.” 

Hoogwaardige houtsoorten
De aandacht voor oogst en hout-
producten is belangrijk. Door het 
telen van soorten waar hoogwaar-
dige producten van gemaakt kun-
nen worden kan de koolstof opge-
slagen in de boom ook op de lan-
gere termijn worden vastgelegd in 
houten balken, meubels, spaan-
plaat etc. 
Boosten ziet dat er in de Neder-
landse en Duitse bossen volop ge-

experimenteerd wordt om bossen 
klimmatbestendiger te maken en 
meer CO2 vast te leggen. “Er wordt 
gekeken hoe de boomhazelaar 
zich ontwikkelt. Een hele interes-
sante boom, omdat hij goed tegen 
droogte kan en mooi meubelhout 
levert. De douglas werd lange tijd 
verguisd, maar mag nu weer reke-
nen op sympathie, vanwege zijn 
goede groei en de toepassingsmo-
gelijkheden in de bouw. Ook wor-
den soorten als esdoorn en linde 
aangeplant vanwege hun gunstige 
strooiseleigenschappen, waarmee 
ze de bosbodem verbeteren. De 

populier krijgt weer aandacht om-
dat het een snel groeiende soort is 
en commercieel interessant.”

Strooisel
Kijken we bij bosbeheer naar het 
optimaliseren van de bijgroei in 
relatie met het klimaat, dan is een 
snelle opbouw van staande voor-
raad wenselijk als het gaat om 
vastlegging van de CO2. 
Frequent dunnen en de bijgroei op 
peil houden heeft zeker zijn voor-
delen. Het geeft het overblijvende 
bos meer licht en ruimte, zodat 
sprake is van een sterkere bijgroei 
en dus CO2 vastlegging. Een ge-
zonde bosbodem is van belang, 
omdat het de vitaliteit en producti-
viteit van het bos verhoogt en dus 
zorgt voor meer CO2-vastlegging. 
Aanplant van boom- en struik-
soorten die het strooisel verrijken 
zorgen voor een verbetering van 
de groei, meer bodemleven en een 
beter nutriëntenhuishouding. Ook 

Werken aan klimaatslim bosbeheer

het gebruik van vaste uitrijdpaden 
bij houtoogst zorgt voor het be-
houd van de bodemstructuur en 
het bodemleven en levert op die 
manier een bijdrage aan klimaat-
bestendiger bos. 

Rassenlijst
Aanplant van bomen uit de ras-
senlijst is van belang. Deze ras-
senlijst wordt beheerd door het 
Centrum Genetische Bronnen Ne-
derland, CGN (zie rassenlijstbo-
men.nl). “De bomen op de lijst zijn 
geselecteerd op onder andere de 
meer gunstige groei- en produc-
tie-eigenschappen. Ook zijn de 
herkomsten goed aangepast aan 
de Nederlandse omstandigheden. 
Het is heel belangrijk om bij aan-
plant gebruikte maken van kwali-
tatief goed plantmateriaal uit de 
rassenlijst. Je investeert hiermee 
in gezonder en vitaler bos. Op 
plekken waar natuurlijke verjon-
ging niet of onvoldoende van de 
grond komt, is aanplant belangrijk 
om te zorgen dat het bos voldoen-
de CO2 blijft vastleggen.” 

Agroforestry
Een belangrijke nieuwe ontwikke-
ling is de zogenaamd agroforestry. 
Boeren die hun boerenbedrijf 
combineren met bosbouw. Bij-
voorbeeld een kippenboer die in de 
uitloop van de kippen bomen aan-
plant. “Dat kan heel interessant 
zijn”, zegt Boosten. ”Met de aan-
plant van bomen in een kippenuit-
loop wordt niet alleen extra CO2 
vastgelegd, ook bieden de bomen 
extra beschutting voor de kippen 
en wordt de uitloop dubbel benut 
omdat er hout of biomasa wordt 
geteeld. Ervaringen van boeren 
met agroforstry of voorbeelden 
van het agroforestry-concenten 

zijn straks terug te vinden in de 
gereedschapskist.”

Subsidie
Daar waar de bosbeheerder vooral 
kijkt hoe hij zijn bos weerbaarder 
kan maken ten de gevolgen van 
klimaatverandering, is de overheid 
geïnteresseerd in de bijdrage die 
bossen kunnen leveren in het 
vastleggen van CO2 om te voldoen 
aan de Klimaatakkoorden van Pa-
rijs. “Een interessante discussie is 
of de overheid bosbeheerders 
straks gaat belonen voor hun bij-
drage aan de klimaatdoelstellin-
gen. Krijgen boseigenaren wellicht 
extra subsidie van de SNL, boven-
op de subsidie die ze nu krijgen 
voor de openstelling van hun bos 
voor recreatie en hun bijdrage aan 
de natuurdoelen? Willen we de kli-
maatdoelen van Parijs halen, dan 
hebben we daar klimaatslim bos-
beheer bij nodig. Dit vergt extra in-
vesteringen.”  

Diversiteit is een van de sleutelwoorden 

voor een klimaatslim bos.

“Het is het beste om oud  
hout te verbranden, oude wijn  

te drinken, oude vrienden  
te vertrouwen, en oude  

auteurs te lezen.”

Martijn Boosten is senior adviseur bij Stichting Probos: “Bosbeheer blijft maatwerk.” 
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ZICHTBAAR BETER

YOUR
WORKING
MACHINE

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

BB0068

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

BB0020

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

BB0020BB0073

Hazenweg 5, Haaksbergen
telefoon: 0031 (0)53-5741326 • mobiel: 0031 (0)6-20419412

info@breukersbosbouw.nl • www.breukersbosbouw.nl

- ECC 1 t/m 4
	 (Europees	Motorzaagbewijs)
- Motorzagen basis
-	 Motorzagen	“zware	en	moeilijke	

velling”
- Wet Natuurbescherming 1 t/m 3
- Bosmaaiers
-	 VCA	(basis/groen)
- VCA VOL

-	 Veilig	Werken	Langs	de	Weg
- Klimmen / Boomverzorging
- Bosbouwtrainingen  (soorten-
kennis,	blessen	en	meten)

-	 Leiding	geven	in	de	praktijk
-	 Communicatie	en	klantgerichtheid
-	 Maatwerktraining
Werkt o.a. samen met: 
Colland, Aequor, SBB, EFESC, SKBNL.

Voor meer informatie:
E: info@cursuscentrumgroen.nl, T: 026 - 442 77 25

www.cursuscentrumgroen.nl

TRAININGEN EN OPFRISCURSUSSEN

BB0082
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Hout is een vastlegger van CO2, 
een circulair product en een uit-
stekende vervanger van andere 
minder milieuvriendelijke bouw-
materialen. Neem daarbij de na-
tuurwaarde van bossen en de re-
creatieve functie. Dan is het toch 
om z’n minst vreemd te noemen 
dat we de afgelopen jaren het bos-
areaal alleen maar hebben zien af-
nemen. Op dit moment beheert 
Staatsbosbeheer zo’n 267.00 hec-
tare aan terreinen in Nederland. 
95.000 Hectare daarvan is bos, 
waarvan ruwweg éénderde na-
tuurbos en tweederde multifuncti-
oneel bos, waaruit jaarlijks zo’n 
300.00 kuub hout wordt geoogst. 
Alle bossen van Staatsbosbeheer 
zijn FSC- gecertificeerd.

Vastlegger van CO2
In de jaren tachtig en negentig van 
de vorige eeuw legde Staatsbos-
beheer de nadruk op recreatie en 
natuur, maar sinds een aantal ja-
ren is ook de productiekant weer 
meer in de belangstelling komen 
te staan. “We zijn weer wat meer 
richting onze genen en ontstaans-
geschiedenis gegaan”, zegt Hek-
huis. “Als Staatsbosbeheer zijn we 
van oorsprong, de naam zegt het 
al, bosbeheerders. Ook duurzaam 
benutten zat vanaf het begin in 
onze opdracht.” Volgens Hekhuis 
gaan deze drie onderdelen, natuur, 
recreatie en houtoogst uitstekend 
samen en biedt het vierde punt, 
klimaatverandering en vastleg-
ging CO2, een geweldige kans, 
maar ook een verantwoordelijk-
heid. “We hebben in deze een 
maatschappelijke taak te vervul-
len. Dat is geen opportunistisch 
praatje, maar een verantwoording 
die wij binnen onze organisatie 
heel sterk voelen.”

Menging
En zo zijn er meerdere punten 
waaraan Staatsbosbeheer mo-
menteel hard werkt. Allereerst 
wordt er gekeken hoe het bos zo-
danig kan worden beheerd, bij-
voorbeeld door het verder stimu-
leren van menging en het inbren-
gen van klimaatresistente soorten 
en herkomsten, productieve soor-
ten of rijke strooiselsoorten, zodat 
het ook bestand is tegen klimaat-
verandering. Menging is daarbij 
volgens Hekhuis het toverwoord. 
“Essentaksterfte laat wel zien dat 
eenzijdige beplanting het bos erg 
kwetsbaar maakt. Op de arme 
zandgronden is grove den nog al-
tijd de hoofdsoort, maar we willen 
meer gemengde bossen ook met 
loofbomen. Daarbij kun je denken 
aan soorten die goed zijn voor het 
strooisel, bijvoorbeeld esdoorn en 

linde. Maar ook  meer soorten die 
goed tegen droogte zijn bestand. 
Naast werken aan veerkrachtige 
en biodiverse bossen moeten we 
ook de productiviteit op peil hou-
den voor de volgende generaties. 
En minder goed groeiende grove 
dennenbossen ontwikkelen naar 
gemengde bossen die volop groei-
en kan tonnen CO2-opname extra 
per jaar schelen.”

Meer bos
Een ander punt waar SBB zich 
hard voor maakt is de aanplant 
van meer bos. Enerzijds vreemd te 
noemen, omdat iedereen de hier-
voor genoemde voordelen onder-
schrijft. Grondoppervlak is in Ne-
derland echter een schaars goed 
en zeker nu de economie weer 
aantrekt en de bevolking groeit, 
met als gevolg overvolle wegen en 
meer woningbouw. “We moeten 
bewuster nadenken over de in-
richting van het land vanuit kli-
maatperspectief en daar past wat 
ons betreft ook meer bos bij. Niet 
alleen door zelf aan te planten in 
de gebieden die we beheren, maar 
ook door samenwerking te zoeken 
met andere organisaties. We heb-
ben enorm veel expertise voor wat 
betreft de maatschappelijke bete-

kenis en het beheren van bossen. 
We moeten die expertise nog meer 
samen met anderen inzetten voor 
de aanpak van klimaatverande-
ring, maar ook voor een aantrek-
kelijk Nederland. Daarbij kun je 
denken aan aanplant van meer bos 
in de directe nabijheid van de ste-
den of bos in combinaties met an-
dere functies zoals waterberging 
en energie. Bos bij steden heeft 
een heel belangrijke recreatieve 
functie. Nederland gaat de ko-
mende jaren 800.000 extra wonin-
gen bouwen. De inwoners ervan 
verdienen ook nieuwe Amster-
damse en Haagse bossen. Maar 
ook in andere gebieden is meer 
bos op zijn plaats. De provincie 
Brabant heeft de ambitie uitge-
sproken om duizend hectare bos 

HARRIE HEKHUIS, AFDELINGSHOOFD BEHEER EN PRODUCTIE BIJ STAATSBOSBEHEER:

‘Laten we het momentum benutten’
DEVENTER - Zonder overdrijven kunnen we stellen dat bos en het pro-
duct ‘hout’ het momentum heeft. We hebben niet veel woorden nodig 
om uit te leggen dat hout en bos belangrijke onderdelen zijn in de strijd 
tegen klimaatopwarming. “Daarom is het tijd om als bos- en houtsec-
tor de handen ineen te slaan en niet bezig te zijn met discussies bin-
nenskamers.” Dat zegt Harrie Hekhuis, afdelingshoofd Beheer en 
Productie bij Staatsbosbeheer (SBB). 

aan te planten. Ook Groningen 
heeft soortgelijke plannen.”

Functiestapeling
“Ook zijn er plannen rond agro-fo-
restry. En op onze eigen terreinen 
moeten we kijken naar de moge-
lijkheden om in natuurgebieden bij 
te dragen aan CO-vastlegging. 
Aanplant van bos heb ik al ge-
noemd, maar het ontwikkelen van 
moeras en veenvorming zijn ook 
belangrijke onderdelen”, aldus 
Hekhuis. Het is daarbij volgens de 
bevlogen bosbouwer niet ‘of-of’, 
maar meer een kwestie van ‘en-
en’. “Functiestapeling is nodig voor 
de realisatie van nieuw bos. Bos 
en woningbouw zijn heel goed te 
combineren; denk bijvoorbeeld 
aan het eerst bos aanleggen en 

daar later woonwijken invoegen. 
Laat mensen meer in een bosrijke 
omgeving wonen. En de plannen 
die er zijn met de aanleg van zon-
neparken. Niet altijd mooi om al 
deze velden met panelen in het 
zich te hebben staan. Dus zet er 
een brede zoom bomen omheen.”

Bouw
Een andere sector waarin hout 
zich sterker moet profileren is de 
bouw. “Centrum Hout heeft het 
initiatief genomen om de komende 
jaren de bouw van 10.000 houtske-
letbouwwoningen te promoten. 
Ook zijn er volop kansen in de 
weg- en waterbouw en de gevel-
bekleding. Hout als vervanger van 
minder milieuvriendelijke materi-
alen als beton, baksteen en kunst-
stof. Daarnaast zijn er kansen als 
het gaat om nieuwe technieken, 
zoals de ontwikkeling van Cross 
Laminated Timber (CLT, red).Ook 
Nederlands hout is daarvoor zeker 
geschikt.”

Biomassa
Voor wat betreft houtige biomassa 
is Hekhuis terughoudend. “Houti-
ge biomassa levert op dit moment 
een belangrijke bijdrage aan de 

groene energie, maar daar ligt niet 
de toekomst. We kijken per gebied 
waar we bijvoorbeeld takhout uit 
het bos kunnen benutten. Op arme 
zandgronden is het beter om het 
takhout te laten liggen voor de nu-
triëntenbalans en de organische 
stof in de bodem. Op kleigrond 
speelt dat item minder. Daar heeft 
het verwijderen van takhout min-
der impact. De toekomst van hout-
snippers ligt niet in de energie, 
maar als basisproduct voor plaat-
materialen en de chemie, bijvoor-
beeld als grondstof voor bioplas-
tics. Daarbij is ook sprake van 
langdurige vastlegging van CO2.”

Cynisme
En zo kan Hekhuis nog wel een 
tijdje doorgaan. Hij komt in de sec-
tor nog wel veel discussie en cy-
nisme tegen over de kansen voor 
bos en hout in de circulaire econo-
mie. “Bij alle argumenten ‘voor’ is 
er ook wel een argument ‘tegen’ te 
vinden. Ik zou de housector in zijn 
algemeenheid nog meer willen op-
roepen om vol in te zetten op inno-
vatie en samenwerking. Het mo-
mentum is er met urgentie van kli-
maat en transitie naar circulaire 
economie. Laat het niet lopen.”

“Houtige biomassa levert op dit moment een  
belangrijke bijdrage aan de groene energie, 

maar daar ligt niet de toekomst.”

Harrie Hekhuis: “We hebben het momentum. Laten we daar met z’n allen op inzetten.”
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Hollands hout komt uit bossen van Staatsbosbeheer. Bossen waar we 

ook in wandelen, sporten en spelen. Zeer geschikt voor toepassing in 

interieur, bouw en tuin.

 

www.hollands-hout.com | twitteraccount @Hollandshout

Uit bossen van Staatsbosbeheer

13976-SBB opmaak adv Hollands Hout 12270.indd   1 07-06-18   13:18
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Kruisweg 17   •   2665 HA  Bleiswijk   •   Tel: (079) 593 24 40   •   Fax: (079) 593 17 94
info@elmbv.nl   •   www.elmbv.nl

BB0076

 

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
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ELM SPLITST ACTIVITEITEN
WADDINXVEEN – ELM Bleijswijk 
en ELM Bouwmachines besloten 
eerder dit jaar om de gezamenlijke 
activiteiten op gebied van de (land-
bouw) mechanisatie en bouwma-
chines volledig van elkaar te 
scheiden. 

Sander de Regt verkocht zijn be-
lang in ELM Bleiswijk (mechanisa-
tie) aan Wouter van de Vendel, die 
op zijn beurt weer zijn belang in 
ELM Bouwmachines verkocht aan 
De Regt. Middels deze transactie 
is De Regt is nu 100 procent eige-

naar van ELM Bouwmachines B.V. 
en Van den Vendel is 100 procent 
eigenaar van ELM Bleiswijk B.V. 

De huidige locatie is vanwege de 
gezonde groei van beide bedrijven 
te klein geworden. ELM Bouwma-
chines zal daarom met ingang van 
1 november 2018 haar activiteiten 
voortzetten in Waddinxveen aan de 
Transportweg 10. Op de nieuwe lo-
catie zal ELM Bouwmachines ook 
de activiteiten voortzetten van  
H.J. van Vliet beter bekend als 
ETEC. ELM Bleiswijk B.V. zal haar 

mechanisatie activiteiten gewoon 
blijven voortzetten aan de Kruis-
weg 17 te Bleiswijk.

NADERE INFORMATIE:

WWW.ELMBOUWMACHINES.NL

WWW.ELMBLEIJSWIJK.NL

ELEKTRISCHE CHIPPER
OEKEN – Mechanisatiebedrijf His-
sink presenteert een nieuwe elek-
trisch aangestuurde chipper. De 
groene, emissievrije machine, 
merk Linddana, is onder andere te 
zien op de Groene Sector Vak-
beurs in Evenementenhal Harden-
berg van 15 tot en met 17 januari.

De chipper is uitgerust met een 
krachtige 96V Li-ion battery pack. 
Naast alle groene voordelen, zoals 
minder CO2-uitstoot en minder 
energieverbruik, produceert de 
nieuwe mobiele chipper TP175 ook 
nog een aanmerkelijk minder ge-
luid. De chipper verwerkt hout met 
diktes tot 175 millimeter en produ-
ceert zes kubieke meter houtsnip-
pers per uur. 

Per 1 januari heeft de EU de regel-
geving ten aanzien van uitstoot van 

dieselmotoren aangescherpt. Het 
betekent dat dieselmotoren, die 
teveel uitstoot produceren uitge-
rust moeten zijn met een speciaal 
filter. Uiteraard geldt dat niet voor 
de nieuwe elektrische chipper, 
maar de aangescherpte regelge-
ving kan wel een mooie aanleiding 
zijn om over te gaan naar deze 
elektrische chipper. 

 De nieuwe chipper weegt minder 
dan 750 kilo. Het betekent dat de 
chipper vervoerd kan worden op 
een aanhanger, zonder dat daar 
een speciaal rijbewijs voor nodig 
is.  

NADERE INFORMATIE:

HISSINK

TELEFOON: 0575 – 476 555

WWW.HISSINKOEKEN.NL

EFFICIËNT MACHINEPARKBEHEER
BREDA - Dankzij de systeemop-
lossing STIHL connected kunnen 
professionele gebruikers van zo-
wel gemeentelijke diensten als 
bedrijven in de tuin- of land-
schapsaanleg hun machineparken 
en werkopdrachten digitaal behe-
ren. 
Het belangrijkste element is de 
Stihl Smart Connector. Dit is een 
compacte sensor die op de machi-
ne wordt gemonteerd. De Smart 
Connector registreert de bedrijf-
suren en verzendt die via de 
smartphone of tablet van de ge-
bruiker naar de Stihl Cloud; de 
centrale gegevensopslag. Ook de 
geolocatie kan eventueel overge-
dragen worden. De gebruikers 
ontvangen deze gegevens en kun-
nen ze evalueren via het Stihl con-
nect pro portaal. Ze krijgen een 
gedetailleerd overzicht van de sta-
tus van hun machines, en belang-
rijke gegevens over hun werkop-
drachten zoals het type en de 
duur van het gebruik. Zo 
kunnen ze hun machinepark 
exact coördineren om hun 
dagelijkse werkprocessen 
te optimaliseren, en uitval-
tijden te minimaliseren. Bo-
vendien biedt het systeem infor-
matie over aankomende onder-
houdsbeurten. De gebruikers kun-

nen dan rechtstreeks een onder-
houdsafspraak maken met hun 
gespecialiseerde Stihl dealer, en 
de gegevens van de betreffende 
machine doorsturen. Op deze ma-
nier kan de dealer het werk vooraf 
plannen en de nodige reserveon-
derdelen bestellen. Dit verkort de 
servicetijden en zo is de machine 
weer snel klaar voor gebruik.

NADERE INFORMATIE:

STIHL

TELEFOON: 088 – 73 03 900

WWW.STIHL.NL

ECOLOGISCHE 
CURSUSSEN
MAARHEEZE – Naturio is gestart 
met een aantal ecologische cur-
sussen, gericht op vakmensen uit 
het groene werkveld. Op diverse 
locaties in het land biedt Naturio 
één- of tweedaagse ecologische 
cursussen.

Er zijn cursussen gericht op ruim-
telijke ordening en beleid voor 
landschapsarchitecten, projectlei-
ders, beleidsmedewerkers en be-
stuurders. Verder zijn er ecologi-
sche onderwerpen voor bosbe-
heerders, groenbeheerders en 
hoveniers. Tenslotte zijn voor eco-
logen of docenten meer specialis-
tische thema’s beschikbaar. De 
cursussen van Naturio zijn erop 
gericht om op ecologisch gebied 
extra kennis op te doen, die direct 
in het werk is toe te passen. 

Ervaren docenten en inhoudelijke 
kennis staan centraal en bieden 
inspiratie in verschillende vakge-
bieden. Aan dit aanbod werken 
ook bureau Overland, Ecologica, 
bureau Stroming en Stichting Tij-

delijke Natuur mee. Naturio is het 
initiatief van landschapsecologe 
Karen Albers, die 20 jaar ervaring 
opdeed bij het opzetten en uitbou-
wen van het adviesbureau Ecolo-
gica.

De cursussen die gericht zijn op 
bosbeheer en landschapsbeheer: 
Gedurfd lanenbeheer (1 dag). Cul-
tuurhistorie en natuurbeheer (2 
dagen). Natuurgericht maaibeheer 
(1 dag). Ecologische monitoring (1 
dag) en Flora en vegetatie ( 2  
dagen). De komende tijd zal het 
cursusprogramma verder worden 

uitgebreid. Tenslotte is maatwerk 
mogelijk of ondersteuning bij het 
ontwikkelen van een eigen interne 
of externe kennisdag. 

NADERE INFORMATIE:

NATURIO

TELEFOON: 06112 92 387

WWW.NATURIO.NL

ROBUUSTE VEILIGHEIDSLAARS 
ALKMAAR - Grisport introduceert 
de Ranger Hound S3, een veilig-
heidslaars voor gebruik in zware 
weersomstandigheden. Speciaal 
ontwikkeld voor mensen die wer-
ken in de bouw-, constructie-, me-
taal-, transport- en agrarische 
sector. 

De laars heeft een neus van glas-
vezel en een antistatische, rubbe-
ren Vibram zool voor een perfecte 
grip. De laars is hitte- en oliebe-
stendig en beschikt over elektro-
statische eigenschappen. Het bo-
venste deel van de laars is ge-
maakt van hoogwaardig leer. 
Daarnaast beschikt de laars over 
een Gore-Tex voering, wat de laars 
ademend en waterdicht maakt. De 
werklaars valt in veiligheidsklasse 
S3 en is erg comfortabel met een 
ideale pasvorm.

De Ranger-modellen vallen in vei-
ligheidsklasse S3. De laarzen zijn 
daarom uitgerust met een kunst-
stof neus die voldoende bescher-
ming biedt tegen vallende voor-
werpen met een indeuk resistentie 
van tenminste 200 Joule. De weer-
stand bij beknelling is 15.000 N. De 
laarzen hebben een verhoogde 
weerstand tegen het binnendrin-
gen van water en zijn voorzien van 
een kevlar tussenzool. Ze zijn anti-
statisch, hebben een antislippro-
fiel en energieopname door de 
hak. De Ranger Hound S3 is on-
derdeel van de Ranger-collectie 
die verder bestaat uit lage en hoge 
veiligheidsschoenen.

NADERE INFORMATIE:

GRISPORT BENELUX

WWW.GRISPORTBENELUX.NL.

De veiligheidslaars brengt de 

positieve eigenschappen van drie 

krachtige merken bij elkaar: 

Grisport, Gore-Tex en Vibram.

Naturio biedt meerdere ecologische  

cursussen, gericht op vakmensen uit het 

groene werkveld.

Met de nieuwe elektrische chip-

per  neemt Hissink een voor-

schot op strengere regelgeving.

De Smart Connector registreert de 

bedrijfsuren en verzendt die via de smart-

phone of tablet van de gebruiker naar de 

Stihl Cloud; de centrale gegevensopslag.
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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.
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Hencon Forestry B.V.
De Stenenmaat 15

7071 ED Ulf t
P.O. Box 16
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The Netherlands

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