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AFSTAND HOUDEN
EPE - Het kabinet heeft alle corona-
maatregelen verlengd tot en met 
dinsdag 28 april. Het advies om zo 
veel mogelijk in huis te blijven en zo-
veel mogelijk thuis te werken, blijft 
dan ook van kracht. Wandelen, fiet-
sen en ‘een frisse neus halen’ is toe-
gestaan, maar bij parkeerplaatsen in 
het buitengebied, hier in de nabijheid 
van Epe, zijn waarschuwingsborden 
geplaatst om minimaal 1,5 meter af-
stand van elkaar te houden om be-

smetting te voorkomen. Staatsbosbe-
heer, Natuurmonumenten en andere 
natuurterreinenbeheerders advise-
ren om drukke plekken en tijdstippen 
te mijden en om zo veel mogelijk al-
leen of maximaal met twee personen 
op pad te gaan. Plekken waar het niet 
mogelijk is om deze 1.5 meter afstand 
van elkaar te houden, zoals vogelkijk-
hutten en uitkijktorens zijn gesloten. 
Alle activiteiten en excursies zijn so-
wieso tot die datum afgelast.

PROBLEMEN 
VOORALSNOG 
TE OVERZIEN
HOUTEN - De problemen 
rondom het coronavirus 
hebben zo goed als de gehe-
le economie platgelegd. 
Voor de bedrijven die werk-
zaam zijn in de bosbouw  
zijn de problemen voorals-
nog te overzien.

“Natuurlijk hebben ook onze 
bedrijven te maken met be-
perkende maatregelen en 
waarschuwingen als ‘af-
stand houden’ en daar waar 
mogelijk thuis werken, maar 
dat wil ik in vergelijking met 
andere sectoren geen ‘pro-
blemen’ noemen”, zegt AVIH-
voorzitter Maarten Wille-
men. “Het meeste werk was 
al afgerond voor half maart 
en tot 15 juli wordt er niet 
veel meer geoogst. Proble-
men doen zich mogelijk op 
termijn wel voor aan de af-
zetkant en dan op de wat 
langere termijn. Het is maar 
de vraag hoe de bouw komt 
uit deze crisis. Een deel van 
onze leden is daar wel van 
afhankelijk. Op dit moment is 
het nog niet te zeggen hoe 
zich dat ontwikkelt.” 

Tekort aan beschermende kleding
APELDOORN - Door de coronacrisis ontstaat er mogelijk een tekort 
aan beschermende kleding voor groenwerkers die dit voorjaar de ei-
kenprocessierups moeten bestrijden. De kleding komt grotendeels uit 
China, maar door de problemen rond het virus is de focus van Chinese 
bedrijven verlegd naar de beschermingsmiddelen voor de medische 
sector met als gevolg een tekort aan de pakken, handschoenen en 
maskers voor de groenwerkers. 

Dat geldt ook voor bosbouwmate-
rialenwinkel Wolfswinkel Groen-

techniek in Hoenderloo. Tim 
Wolfswinkel verwacht echter dat 

hij tweede helft april zijn voorraad 
beschermende kleding weer op 
peil heeft. “Maar natuurlijk heeft 
ook dan de medische sector voor-
rang. We hebben onlangs zelf ook 
nog duizend setjes kleding aan de 
ambulancedienst geleverd.” 

Buitenbalie
Wolfswinkel heeft een buitenbalie 

gecreëerd om de winkelverkoop 
zoveel mogelijk door te laten gaan. 
“Klanten stellen de grote aanko-
pen even uit, maar de kleinere 
aankopen kunnen uitstekend via 
de balie en via onze webshop. En 
voor sommige leveranciers is het 
even wat lastiger om te leveren. 
Onze klanten hebben daar begrip 
voor. Het is even niet anders.”

PEFC PUBLICEERT NIEUWE  
STANDAARDEN 
HOUTEN – PEFC heeft drie van 
haar standaarden recentelijk 
aangescherpt. In verband met de 
coronacrisis wordt de overgangs-
periode van de oude naar de nieu-
we regelgeving met een half jaar 
verlengd. Zo hebben alle betrok-
ken partijen meer tijd om te vol-
doen aan de vernieuwde stan-
daarden. Dankzij de aanscherping 
van deze standaard kan beter 
worden gecontroleerd of een 
duurzaamheidsclaim terecht is.

Aanvankelijk zou de overgangspe-
riode voor de nieuwe normen lo-
pen tot 14 augustus 2021. Deze pe-
riode is nu verlengd tot 14 februari 

2022. PEFC vernieuwde onlangs 
zijn belangrijkste standaard, de 
zogeheten Chain of Custody-stan-
daard waarin onder meer is vast-
gelegd wanneer materiaal en pro-
ducenten in aanmerking komen 
voor het PEFC-keurmerk. Daar-
naast zijn ook de standaarden ver-
nieuwd, die betrekking hebben op 
het gebruik van het logo en de cer-
tificeringsinstanties.

Door de verlenging van de over-
gangsperiode wil PEFC wereldwijd 
meer ruimte bieden aan alle be-
trokken bedrijven, die momenteel 
veel hinder ondervinden van de 
coronacrisis. 

Op alle plekken in de productieketen van hout- en papierproducten kan dankzij de nieuwe 

standaard beter worden gecontroleerd of het product het PEFC-keurmerk verdient. (foto: 

Assink Hout)
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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

BB0030

GMT-Equipment
Kapelweg 44a
7134 RJ Vragender
Nederland
Tel +31 544 - 370315
www.gmt-equipment.com
info@gmt-equipment.com

Al meer dan 10 jaar is de 
GMT velkop geïnstalleerd 
op een vrachtwagen de 
beste oplossing voor het 
veilig en efficiënt 
verwijderen van bomen in 
de bebouwde omgeving en 
langs wegen.

Twijfelt u nog? 

Neem dan contact met ons 
op om de GMT velkop voor 
een proefperiode op uw 
eigen vrachtwagen in te 
zetten en de voordelen in 
uw werk zelf te ervaren.

✓ Snelle installatie
✓ Geen extra kosten
✓ Besparing mankracht

BB0113
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ik wil graag informatie 
uit de bossector

JA

BEL OF MAIL ONS
055-360 43 43

joopschuurman@hetnet.nl

ADVERTENTIE

KORT NIEUWS

Bos is belangrijk! Daarom laat u uw boswerk uitvoeren door een 
 ervaren en deskundig bedrijf dat met u meedenkt en maatwerk levert. 
Een bedrijf dat zorg draagt voor een optimale benutting én opbrengst 
van het hout dat u laat oogsten. Een bedrijf dat het bos na de oogst 
achter laat zoals ú dat wilt. U belt een bedrijf dat aangesloten is bij 
de AVIH: betrouwbare ondernemers bij u in de buurt.

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!

BB0105

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

BOS en/of weiland
Te koop gevraagd

voor belegging
Info tel. 0252-514790

Gratis huisje Veluwe
In ruil voor boswerk/bouw hout-

schuur/aanleg varkensraster komen-
de 6 maanden gratis bewoning van 

eenvoudige maar sfeervolle recreatie 
woning op schitterende locatie (2 hec-

tare) omgeving Vierhouten.
Reactie (graag wensen, beschikbare 
tijd en vaardigheden noemen) naar:

deschapenschuur@xs4all.nl

WIGINK SCHAFT BREEDBAND BOMENZAAG AAN
HOLTEN - Richard Wigink bv is 
van vele markten thuis. Het be-
drijf uit Holten is zowel specialist 
in bos- en boomverzorging, als-
ook in de productie van hooiber-
gen en gebinten voor boerderijen 
en landhuizen. Maar ook is het 
bedrijf gespecialiseerd in het za-
gen van rondhout.

Sinds voorjaar 2019 beschikt 
 Richard Wigink bv over de eerste 
breedband bomenzaag van 
Woodmizer in Nederland. Ofte-
wel de WB 2000. De zaag is voor-
zien van een aan- en afvoertafel 
met sorteermogelijkheid, wordt 
bediend met behulp van twee 
joysticks en kan boomstammen 
verzagen met een totaallengte 
van 9.5 meter en diktes tot onge-
veer 80 centimeter.
Wigink verzaagt met deze wood-
mizer veel eiken en douglas voor 

de productie van hooibergen en 
gebintconstructies en daarnaast 
planken en overig balkhout ten 
behoeve van overkappingen 
prielen, buitenbanken en tafels 
en alle overige houtcreaties. Ook 
hooibergroedes zagen behoort 
tot de mogelijkheden. Tevens le-
veren het bedrijf veel bezaagd 
hout op aanvraag, onder andere 
voor aannemers en particulie-
ren.
NADERE INFORMATIE: 

WWW.WIGINK.NL 

Minister schrijft brief Bossenstrategie
DEN HAAG - Begin februari stuurde Carola Schouten, minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief naar de Tweede 
Kamer met daarin de ambities en doelen voor wat betreft de 
Bossenstrategie. De strategie die nodig is om meer samenhang te 
brengen in bossen- natuur- en klimaatbeleid. 

In de brief geeft zij een beknopte 
weergave van haar ambities. On-
danks de problemen rond het 
 coronavirus is het nog steeds de 
intentie om voor het zomerreces 
een complete, breed gedragen 
bossenstrategie met een uitvoe-
ringsprogramma te presenteren. 
Rijk en provincie moeten daarbij 
intensief samenwerken.

Uitbreiding
De hoofdambitie is om het bos met 
haar verschillende functies door te 
geven aan toekomstige genera-
ties, hetgeen vraagt om een lang-
jarige koers. Een van de doelen die 
de minister in haar brief aan de 
Kamer noemt is een netto bosui-
tbreiding van 10 procent, hetgeen 

neerkomt op 37.000 hectare extra 
bos tot een totaal van 407.000 hec-
tare. Er moet ruimte gevonden 
worden binnen het Natuurnet-
werk, maar ook daarbuiten, waar-
bij gedacht kan worden aan de 
combinatie van bos met andere 
functies, zoals de opwekking van 
energie en woningbouw. Houtwal-
len, struiken, heggen en losse bo-
men dragen bij aan de beoogde 
biodiversiteit, net als meer bomen 
rondom stedelijke gebieden. Be-
langrijk is ook om in ogenschouw 
te houden dat bossen meerdere 
vormen van gebruik bieden. Denk 
daarbij aan recreatie, beleving en 
educatie. Uiteraard mag daarbij de 
biodiversiteit, de opslag van CO2 
en het tegengaan van de opwar-

ming van de aarde niet uit het oog 
worden verloren. 

Houtoogst
De minister geeft in de brief aan 
de Kamer aan dat ruimte is voor 
een lichte toename van houtoogst. 
Ze benadrukt weliswaar dat hout 
een duurzaam bouwmateriaal is 
en bovendien positief als het gaat 
om circulariteit, maar ruime oogst 
is volgens haar niet wenselijk. Het 
gaat voornamelijk om oogst voor 
hoogwaardige toepassing, waarbij 

we de principes van cascadering 
niet uit het oog mogen verliezen. 
Het gebruik van hout voor energie 
moet langzaamaan worden afge-
bouwd. 

Belangrijk punt bij de bossenstra-
tegie is de toezegging dat ontbos-
sing in het kader van herstelmaat-
regelen stikstof gecompenseerd 
moet worden. Het omvormen van 
naaldbossen naar andere natuur-
types, zoals heide en stuivend duin 
is soms wenselijk , maar kap blijft 
beperkt tot maximaal 0,5 hectare, 
met daarbij de aantekening dat 
soms een grotere kapvlakte nodig 
is, bijvoorbeeld als gevolg van 
ziektes. Tot slot beschrijft de Bos-
senstrategie de strategie om ieder 
kind in de basisschoolperiode een 
boom te laten planten. Dat had dit 
voorjaar een mooie start moeten 
hebben tijdens de Nationale boom-
feestdag door de recordpoging om 
250.000 bomen aan te planten. In 

ASPEN WORDT PARTNER VAN NL GREENLABEL
NIJMEGEN - Met tweehonderd organisaties werkt NL Greenlabel aan 
het meetbaar vergroenen en verduurzamen van de leefomgeving in 
Nederland. Het netwerk staat voor een groene en gezonde leefomge-
ving waar mens en natuur in balans zijn. Brandstofleverancier Aspen 
maakt sinds januari 2020 deel uit van dit brede netwerk.

Van hoveniers tot adviesbureaus 
en van kwekers/producenten tot 
onderwijs, alle betrokkenen bij het 
ontwerp, de inrichting en het be-
heer van de leefomgeving, zijn on-
derdeel van het netwerk, NL 
Greenlabel. Lodewijk Hoekstra, 
medeoprichter van NL Greenlabel, 
is verheugd over dit partnerschap: 
“Er zijn positieve ontwikkelingen 
op het gebied van accugereed-
schap binnen de groene sector en 

dat juichen we van harte toe. Ech-
ter werken veel hoveniers en 
groenvoorzieners nog met machi-
nes op basis van tweetaktmoto-
ren. Het is een utopie om te den-
ken dat deze machines niet meer 
worden ingezet, maar deze ge-
reedschappen kunnen wel zo 
duurzaam mogelijk worden inge-
zet door gebruik van een ander 
type brandstof. Aspen heeft on-
langs een dieselbrandstof uit her-

winbare grondstoffen op de markt 
gebracht en dat tekent hun innova-
tiekracht en vooruitstrevende hou-
ding.”

Aspen en alkylaatbenzine
Als marktleider neemt Aspen 
graag het initiatief om de duur-
zaamheid van de alkylaatbenzine-
sector te vergroten. Daarom in-
vesteert het bedrijf in nieuwe 
technologieën die het mogelijk 
maken om duurzame brandstoffen 
voor machines te produceren. Het 
gaat hierbij om synthetisch gepro-
duceerde brandstoffen op basis 
van herwinbare grondstoffen. 
Binnen niet al te lange tijd zal 
naast de diesel ook de alkylaat-
benzine fossielvrij zijn. 

REACTIE AVIH OP  
BOSSENSTRATEGIE
HOUTEN – Maarten Wille-
men, voorzitter van de AVIH, 
is in grote lijnen tevreden 
over de ambities zoals weer-
gegeven in de Bossenstrate-
gie en de brief die de minis-
ter heeft geschreven aan de 
Kamer. Met name de toezeg-
ging om het bosoppervlak in 
Nederland uit te breiden met 
37.000 hectare nieuw bos 
stemt tot tevredenheid. Hij is 
wel kritisch over de opmer-
king dat er slechts beperkt 
ruime is voor houtoogst. 
“Het accent had wel wat 
meer op de productiekant 
mogen liggen. Ik vind dat dat 
een beetje wordt wegge-
schoven maar we hebben 
samen met De Landschap-
pen en Natuurmonumenten 
richting de minister aange-
geven dat we meer accenten 
willen op de productiekant. 
Ik zie ook wel kansen voor 
onze sector. Bijvoorbeeld 
bos op landbouwgronden.” 
Dat in de Bossenstrategie 
stevig afstand wordt geno-
men van biomassa is vol-
gens Willemen ‘politiek wen-
selijk gedrag’ “De hoeveel-
heid hout uit het Nederlands 
bos voor biomassa was toch 
al gering. Ik zie die opmer-
king meer als roeptoeteren 
door de minister om te laten 
zien dat ze stevig stelling 
neemt.”

De minister spreekt de ambitie uit dat 

ieder kind in de basisschoolperiode een 

boom moet planten. (foto: Evan Buytendijk)

Richard Wigink kocht de eerste breed-

band bomenzaag van Woodmizer, de 

WB 2000, in Nederland.

verband met het coronavirus is de 
dag uitgesteld tot het najaar. Wel 
ver wacht de organisatie dat 
 richting het najaar het aantal bo-
men opgehoogd kan worden tot 
650.000. 

Ernst van Gelder namen Aspen (l) en 

Lodewijk Hoekstra namens NL 

Greenlabel tonen het document waarop 

het partnerschap wordt bevestigd.
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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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• Grijpers en Uitrustingsstukken voor Bosbouw, Overslag, Infra en Transport.

• (Hydraulische) Speciaal Constructie en Machine Aanpassingen.

• Mobiel Kotteren en Revisie van alle merken Grijpers.

• Verhuur van Grijpers en Uitrustingsstukken.

www.ggbv.nl - info@ggbv.nl - 0184-601545
Edisonweg 9 - 2964LK - Groot-Ammers BB0116

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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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
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SWEDISH
Q UA L I T Y

Natuurlijk gaat Aspen met haar tijd mee. 
Daarom heeft het logo een subtiele facelift 
gehad en pronkt het voortaan vanaf een 
stralend witte achtergrond op het nieuwe 
etiket. Nieuwsgierig? Ga naar de winkel en 
koop de nieuwe Aspen can!

ASPEN 
START 2020 
MET EEN 
NIEUWE 
LOOK...
DEZELFDE VERTROUWDE 
ASPEN ALKYLAATBENZINE

Vind een verkooppunt bij u in de buurt: www.aspen-benelux.nl

Natuurlijk gaat Aspen met haar tijd mee. 
Daarom heeft het logo een subtiele facelift 
gehad en pronkt het voortaan vanaf een 
stralend witte achtergrond op het nieuwe 
etiket. Nieuwsgierig? Ga naar de winkel en 
koop de nieuwe Aspen can!

ASPEN 
START 2020 
MET EEN 
NIEUWE 
LOOK...
DEZELFDE VERTROUWDE 
ASPEN ALKYLAATBENZINE

LOGO 
UPDATE 

EN NIEUW 
ETIKET

VG20193103- Aspen - Bosbouwkrant - 265x195.indd   2VG20193103- Aspen - Bosbouwkrant - 265x195.indd   2 20-12-19   09:4320-12-19   09:43
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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 BB0081a
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THEMA

Ook met populier is het mogelijk om duurzame constructies te maken, met dank aan nieuwe, innovatieve technieken. 

THEMA

WAGENINGEN - Binnen SHR zien we dat hout in bouwtoepassingen heel goed functioneert en vaak veel lan-
ger mee gaat dan men verwacht. Helaas komt het tegenovergestelde ook voor en deze situaties worden al-
tijd veroorzaakt door foute keuzes in het ontwerp, verkeerde houtsoort, onvoldoende houtkwaliteit of te 
weinig onderhoud. Het gaat hierbij om verwachtingen en om professionaliteit. 

Hout is overal verkrijgbaar en het 
is gemakkelijk te bewerken, en 
daardoor lijkt het een eenvoudig 
bouwmateriaal. Maar schijn be-
driegt. Er zijn honderden verschil-
lende houtsoorten en hoewel er 
slechts een beperkte groep aan 
soorten algemeen worden ge-
bruikt, kom je toch al gauw vijftig 
verschillende houtsoorten tegen 
in binnen- en buitenconstructies, 

geveltimmerwerk, interieur- en 
meubelbouw. En al die houtsoor-
ten hebben hun specifieke eigen-
schappen, waardoor ze meer of 
minder geschikt zijn voor een be-
paalde toepassing. Naast de hout-
soort moet rekening worden ge-
houden met de houtkwaliteit en de 
specifieke wijze van toepassen. De 
Nederlandse timmerindustrie die 
kwaliteitsproducten levert, doet 
dit op basis van al haar kennis op 
de vele verschillende onderdelen 
en je kunt dan ook spreken van 
een high tech industrie. Echter dit 
beeld wordt overschaduwd door-
dat er al heel lang met hout wordt 
gebouwd en rondom hout een am-
bachtelijke of zelfs oubollige sfeer 
heerst, waardoor het beeld ont-
staat dat hout niet innovatief kan 
zijn. Niets is echter minder waar, 
ten minste als je echt naar de mo-
gelijkheden kijkt om hout als een 
bouwmateriaal te gebruiken. 

Sleutelwoorden
De innovaties op het gebied van 
houtmodificatie maken het moge-
lijk om juist robuust hout te ver-
krijgen uit bomen die snel groeien 

en die al bij een korte omlooptijd 
geoogst kunnen worden. Naast de 
houtproductie in soorten die wat 
langer nodig hebben om te groei-
en, nemen hierdoor de mogelijk-
heden om met hout te bouwen toe, 
in zijn algemeenheid maar ook 
specifiek voor het Nederlandse 
bos. Hoewel bij sommigen houtoo-
gst een beladen term is, is het ge-
woon een onderdeel van bosbe-

heer en kan het leiden tot mooiere 
en functionelere bossen. Door te 
bouwen met hout verbeteren we 
dus op twee manieren onze leef-
omgeving en je zou eigenlijk ver-
wachten dat hout een groot aan-
deel zou hebben in onze gebouwde 
omgeving, maar dit aandeel is be-
scheiden, in mijn ogen te beschei-
den. Beperkt houtgebruik in de 
bouw heeft natuurlijk een histori-
sche achtergrond maar gezien de 
aandacht voor klimaat en natuur 
zou je verwachten dat bouwen met 
hout een goede toekomst tege-
moet gaat. Maar juist deze aan-
dacht baart wel zorgen, want in 
het enthousiasme om meer met 
hout te gaan bouwen raken de 
voorwaarden om goed met hout te 
bouwen soms op de achtergrond 
en worden daardoor slechte con-
structies neergezet die te snel 
moeten worden vervangen of te 
veel of onverwacht veel onderhoud 
vergen. Om dit te voorkomen zijn 
professionaliteit en kwaliteitsbe-
waking sleutelwoorden. 

Minder robuuste houtsoorten
Een mooi voorbeeld daarvan is po-

pulier, een houtsoort die niet zo 
sterk is, die snel water opneemt 
en dus snel nat is waardoor hout-
rot kan ontstaan, iets waar deze 
soort weinig weerstand tegen 
heeft. En toch is het mogelijk om 
hele duurzame constructies met 
dit hout te maken. Een goede hout-
kwaliteit is hierbij voorwaarde en 
met het beheer is hierop te sturen. 
Bijvoorbeeld wanneer een goede 

balans gevonden wordt tussen de 
tijd dat de bomen hun functie als 
landschapselement vervullen en 
het moment van oogst. Wanneer 
dit goed gekozen wordt, ontstaan 
er meer mogelijkheden in de toe-
passing. Door een goede bewer-
king en een goede afstemming van 
het ontwerp op de eigenschappen 
van de houtsoort zijn er ook bin-
nen de Nederlandse gebouwde 
omgeving talloze mogelijkheden 
voor populieren. Duurzaam bou-
wen met populieren betekent ech-
te innovaties en hiervoor is het 
noodzakelijk dat de productiepro-
cessen worden afgestemd op dit 

Bij juiste toepassing is hout 
high tech bouwmateriaal

hout en worden doorontwikkeld en 
dat er een goede monitoring van 
het gedrag in de toepassing wordt 
uitgevoerd. Ondersteuning vanuit 
de overheid en provincies voor dit 
soort initiatieven is onontbeerlijk 
om tot succesvolle projecten te 
komen en die succesvolle projec-
ten kunnen op hun beurt een boost 
geven in het gebruik van snel ge-
groeide houtsoorten in bouwtoe-
passingen en dus ook de ontwik-
keling van meer bos..

Diversiteit
Naast de populier hebben we in 
Nederland tal van andere snelle 
groeiers met beperkte mogelijk-
heden voor bouwtoepassingen 
maar met vele kansen door alle in-
novaties in de houtwereld, innova-
ties op het gebied van ontwerp en 
detaillering en op het gebied van 
houtveredeling. Juist snelle groei-
ers met een open structuur staan 
bekend als houtsoorten die niet in 
buitentoepassingen gebruikt kun-
nen worden. Maar juist deze soor-
ten, die al na een korte omlooptijd 
worden geoogst, zijn geschikt voor 
veredelingstechnieken op basis 
van houtmodificatie. En daarmee 
krijgen ze potentie voor de bouw 
want ze hebben een hoge weer-
stand tegen houtrot, zijn vormsta-
biel en zijn sterk. Voor de bosbouw 
zijn het ook interessante soorten 
want ze leiden tot meer diversiteit 
en een goede bodemopbouw in het 
bos. 

Levensduur verlengen
Het gebruik van minder robuuste 
houtsoorten in de bouw is één van 
de mogelijkheden om meer met 
hout te bouwen. Een tweede mo-
gelijkheid is om de levensduur van 
reguliere houttoepassingen in 
bouwwerken en constructies te 
verlengen. Dit kan bereikt worden 
door in het ontwerp meer rekening 
te houden met de omgeving en 
winst is hierbij met name te boe-
ken bij toepassingen met van na-
ture robuuste (tropische) hout-
soorten. Gedacht wordt dat de 
verwachte levensduur wel eens 
verdubbeld kan worden. Deze in-
novatie kan worden ontwikkeld 
door monitoring van bestaande 
constructies die leiden tot groter 
inzicht waar en hoe verschillende 
houtsoorten in verschillende kwa-
liteiten kunnen worden toegepast. 

Cursus
Binnen SHR ontwikkelen we nieu-
we kennis door onderzoek maar 
ook doordat we veel projecten be-
zoeken daar een goed beeld krij-
gen van het gedrag van hout in de 
toepassing. We delen deze kennis 
met de branche en doen mee aan 
opleidingstrajecten. Via SHR cur-
sussen bieden we de kennis ook 
breder in de markt aan. 

In onze cursus houtsoorten her-
kennen worden de kenmerken die 
met het blote oog of met een loep-
je te zien zijn van ruim vijftig veel 
voorkomende houtsoorten in twee 
dagen behandeld en wordt met het 
herkennen van houtsoorten geoe-
fend. 

Onze tweedaagse cursus uit-
gangspunten voor duurzame ge-
velbekleding laat de interactie zien 
van het hout met de constructie, 
de afwerking, het ontwerp en het 
onderhoud. Hierbij wordt ingegaan 
op de veel voorkomende gevels 
maar ook op alle innovaties waar-
mee de laatste jaren gebouwd 
wordt zoals alternatieve houtsoor-
ten, gemodificeerd hout, hout-
kunststofcombinaties en nieuwe 
verfsystemen. Naast een overzicht 
van de uitgangspunten voor duur-
zame gevels worden een aantal 
praktijkobjecten op locatie bezocht 
en beoordeeld. 

Kennisverspreiding
De bouwwereld is in een tijd geko-
men waarin circulair, hernieuw-
baar, klimaatbestendig en milieu-
vriendelijk belangrijke beslis-
singsaspecten zijn geworden en 
dat zijn juist aspecten die hout als 
bouwmateriaal naar voren schui-
ven. Voor de kansen die er nu lig-
gen om onze wereld aangenamer 
te maken, moet met kennis van za-
ken gewerkt worden met het high 
tech bouwmateriaal hout. SHR wil 
zich graag inzetten om dit mogelijk 
te maken door nieuwe ontwikke-
lingen in gang te zetten en door 
aan kennisverspreiding te doen 
voor de branche maar vooral ook 
voor beleidsmakers die zoveel in-
vloed hebben op nieuwe initiatie-
ven en het verkrijgen van een 
duurzame gebouwde omgeving. 

René Klaassen onderzoeker bij SHR

“Professionaliteit en kwaliteitsbewaking  
sleutelwoorden”

René Klaassen onderzoeker bij SHR: ”In 

het enthousiasme om meer met hout te 

gaan bouwen raken de voorwaarden om 

goed met hout te bouwen soms op de ach-

tergrond.”
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WAGENINGEN  - “Als we het over de toekomst van het bos in Nederland hebben, dan ben ik over het alge-
meen positief. Ik denk dat we over dertig jaar een weerbaar, veerkrachtig en klimaatbestendig bos hebben. 
Hout heeft de tijd mee en de ambities die minister Schouten heeft uitgesproken in haar Bossenstrategie om 
bijvoorbeeld 37.000 hectare extra bosoppervlak te realiseren zijn zeker te verwezenlijken.”

Dat zegt Bas Lerink. Hij is onder-
zoeker Europese bossen bij Wage-
ningen Environmental Research 
(WENR). Samen met hem kijken 
we naar de eerste opzet van de 
Bossenstrategie van minister 
Schouten. Lerink is onder andere 
nauw betrokken bij het opstellen 
(en updaten) van de Gereed-
schapskist ‘Klimaatslim bos- en 
natuurbeheer’. De Gereedschaps-
kist (zie www.vbne.nl/klimaat-
slimbosennatuurbeheer ) helpt 
bosbeheerders bij klimaatslim 
bosbeheer door bossen te monito-
ren en de bevindingen in de Ge-
reedschapskist te deponeren. “We 
bespreken bijvoorbeeld hoe we de 
Nederlandse grove dennenbossen 
kunnen revitaliseren. Dat doen we 
door praktijkvoorbeelden en pro-
jecten in het veld te beschrijven, 
maar ook te monitoren en de uit-
komsten daarvan te publiceren in 
de Gereedschapskist. In Neder-
land hebben we meer dan 30.000 
hectare hol grove dennenbos. 
Deze bossen worden gekenmerkt 
door een lage staande voorraad en 
weinig verjonging. Hoe kan dit bos 
op termijn klimaatbestendiger en 
productiever gemaakt worden?”

Kloempen
“We zijn nu in het veld bezig met 
de aanplant van zogenaamde 

kloempen, groepsgewijze aan-
plant van steeds 25 exemplaren 
van dezelfde bomen. We kijken nu 
wat de uitwerking daarvan is. Je 
moet dan denken aan Winterlinde, 
Noorse Esdoorn, Haagbeuk, Tam-
me Kastanje, maar ook Zwarte 
Den en Douglas. Soorten die het 
goed doen in bijvoorbeeld Midden-
Frankrijk, omdat we verwachten 
dat dat het klimaat is wat we over 
dertig jaar hier kunnen verwach-

ten. De eerste kloempen zijn pas 
één jaar geleden aangeplant. Het 
is dus moeilijk om nu al wat te 
zeggen. Maar we gaan het nauw-
gezet monitoren. De ervaringen 
delen we met de sector en zijn 
openbaar.”

Functiecombinatie
In haar Bossenstrategie spreekt 
minister Schouten de ambitie uit 
om in 2030 37.000 hectare extra 
bos te hebben aangeplant. Hoe re-
eel is die ambitie, gezien het feit 

dat heel veel partijen aanspraak 
maken op de schaars beschikbare 
grond in ons land? Woningbouw, 
ruimte voor water, zonneparken, 
de uitbreiding van het wegennet en 
het aanleggen van bomenvrije 
stroken in het kader van brand-
preventie, om er maar een paar te 
noemen. Lerink denk dat het mo-
gelijk is. “Er zijn mogelijkheden 
om de bestaande natuurgebieden 
uit te breiden. Staatsbosbeheer 

heeft toegezegd om in de komende 
jaren 5.000 hectare nieuw bos aan 
te leggen en de omvorming van 
bos naar heide of ander open ge-
bieden in het kader van Natura 
2000 wordt op andere plekken ge-
compenseerd. Persoonlijk denk ik 
dat vooral functiecombinatie in het 
agrarisch landschap kansrijk is. 
Singels langs weidegebieden, 
maar ook functiecombinatie door 
bijvoorbeeld walnoot aan te plan-
ten in een  kippenuitloop bij pluim-
veebedrijven. De noten zijn dan 
vervolgens weer geschikt voor 
verkoop of om er olie van te ma-
ken. Op termijn leveren de bomen 
goed hout voor bijvoorbeeld de 
meubelindustrie. Ook plekken 
voor waterberging zijn geschikt 
voor de aanplant van bijvoorbeeld 
wilgen en elzen. Op dit moment zit 
ik in een project van Rijkswater-
staat om te kijken waar langs de 
snelwegen ruimte is voor de aan-
plant van bomen.”

Controle
Maar wie gaat controleren of en 
hectare bos ok daadwerkelijk aan-
gemerkt kan worden als bos?  Le-
rink: “De hoeveelheid bos in Ne-

derland wordt gemonitord door de 
Nederlandse Bosinventarisatie in 
samenwerking met de jaarlijkse 
broeikasgasrapportages. Met tus-
senpozen van zo’n vier jaar wordt 
een landschapskaart van Neder-
land gemaakt. Met behulp van 
deze kaarten kan vastgesteld wor-
den hoeveel bos er is en hoeveel er 
is bijgekomen of verdwenen. Voor 
het opstellen van deze kaarten 
wordt al sinds 1990 gebruikt ge-
maakt van dezelfde definitie van 
bos, zodat de trends goed te vol-
gen zijn.”   

Houtoogst
En als we inzoomen op  het Neder-
lands bos is het altijd de vraag 
waar de meest aandacht naar uit-
gaat: natuur, recreatie of houtoo-
gst. Bij de Bossenstrategie lijkt nu 
de meeste aandacht te gaan naar 
biodiversiteit, vastleggen van CO2 
en natuurontwikkeling. Lerink: 
“Dat is begrijpelijk vanuit Neder-
lands  standpunt, maar tegelijker-
tijd geeft de strategie ook aan dat 
er meer geoogst mag worden. In 
voorzichtige bewoordingen zegt de 
Minister: ‘in een wereld die fos-
sielvrij wordt, zal het gebruik van 
hout toenemen. Een lichte toena-
me van de houtoogst is wenselijk.’ 
Hout is ook zeker een interessant 
materiaal voor de bouw, dus die 
component moeten we nog meer 

gaan  benadrukken. In dat kader 
zie ik ook mogelijkheden om met 
chemische  toepassingen het hout 
op een milieuvriendelijke manier 
te verduurzamen. Ook op dat ge-
bied wordt de industrie steeds in-
novatiever”, aldus Lerink die aan-
geeft dat zwaartepunten voor wat 
betreft aanplant ook per gebied 
kunnen verschillen. “We onder-
zoeken op dit moment ook Tiny Fo-
rests. Kleine bossen binnen de 
stadsomgeving. Daar kijk je wat 
meer naar het educatieve en re-
creatieve aspect, al blijft bijvoor-
beeld de opname van CO2 ook op 
die plekken belangrijk.”

Biomassa
Op de vraag wat de mogelijkheden 
van biomassa zijn,  is Lerink te-
rughoudend. “Biomassa is een 
heikel punt. Cascadering ligt meer 
voor de hand, waarbij eerst wordt 
gekozen voor een zo hoogwaardig 
mogelijke toepassing van hout en 
pas in de laatste fase het hout de 
biomassacentrale  in gaat. Maar er 
blijft altijd een reststroom, die 
rechtstreeks geschikt is voor de 
biomassa. Hout voor de kachel en 
openhaard wordt op termijn min-
der, simpelweg omdat dat het 
minst bijdraagt aan energievoor-
ziening.”

Financiering
Maar wie gaat al die ambitieuze 
plannen betalen? Volgens Lerink 
zal het een combinatie van publiek 
en privaat geld worden. “Een deel 
kan vanuit het nieuwe Gemeen-
schappelijk LandbouwBeleid 
(GLB) komen, dat in 2021 zal ver-
schijnen. Een ander deel zou via 
een herziene SNL subsidierege-
ling kunnen komen. Daarnaast zijn 
er ook bedrijven die willen investe-
ren in  klimaatslim bos- en na-
tuurbeheer. Dit wordt nog interes-
santer wanneer er ook CO2-cre-
dits aan worden toegekend. Voor 
het toekennen van CO2-credits is 
het wel van belang om te weten 
voor hoeveel additionele CO2-
vastlegging de maatregel verant-
woordelijk is, ten opzichte van een 
situatie waarin de maatregel niet 
is toegepast?” 

De groeiambities van het Nederlands bos

“In de transitie naar een fossielvrije samenleving 
gaat hout een belangrijke rol spelen”

Douglas is met het oog op de toekomst een interessante houtsoort: goed bestand tegen het 

veranderend klimaat en waardevol hout voor gebruik in de bouw.

Bij de ambities van minister Schouten lijkt de nadruk op dit moment te liggen op biodiversiteit en natuurontwikkeling. Het belang van houtoogst wordt onderkend, maar is daaraan ondergeschikt.

Bas Lerink is ervan overtuigd dat we de 

37.000 hectare nieuw bos, zoals minister 

Schouten dat in haar Bossenstrategie 

aangeeft, voor 2030 kunnen realiseren.  

THEMA
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Steeds meer, hoveniers en mensen die werkzaam zijn in de bosbouw 
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HISSINK PRESENTEERT  
ELEKTRISCHE VERSNIPPERAAR
OEKEN - TP importeur Hissink 
haalt de TP 175 Mobile Z.E. naar 
Nederland. Deze volledig elektri-
sche versnipperaar is binnenkort 

in de showroom in Oeken te be-
wonderen en uit te proberen tij-
dens een demonstratie.

De versnipperaar kan hout ver-
werken met een maximale diame-
ter van 175 millimeter. De machine 
is voorzien van een 65V accupak-
ket. Wanneer deze volledig is op-
geladen kan er vier uur gewerkt 

worden. Deze tijd kan verlengd 
worden door de accu tijdens de 
werkzaamheden bij te laden.
De TP 175 Mobile Z.E. stoot geen 
CO2 uit en is daarmee een duurza-
me keuze voor het milieu. Ook met 
de andere modellen uit de 175 Mo-
bile-serie zet TP in op verduurza-
ming. Zo zijn de diesel- en benzi-
ne-uitvoeringen uit deze serie 
sinds dit jaar voorzien van stage V 
motoren.

NADERE INFORMATIE:

HISSINK

TELEFOON: 0575 – 476 555

WWW.HISSINK-OEKEN.NL

NIEUWE ACCUZAGEN VOOR BOOMVERZORGERS
ALMERE - Husqvarna presenteert 
twee nieuwe accukettingzagen. De 
Husqvarna T540i XP kettingzaag 
met bovenhandvat en de Husqvar-
na 540i XP met achterhandvat zijn 
ontworpen en ontwikkeld in sa-
menwerking met professionele 
boomspecialisten. Het extra accu-
vermogen is aangevuld met wend-
baarheid, ergonomie en een ge-
bruiksvriendelijke interface met 
snelle bediening.

De nieuwe kettingzagen worden 
aangedreven door de recent ge-
lanceerde Husqvarna BLi200X 
(T540i XP) of Husqvarna BLi300 
(540i XP) accu’s en de capaciteiten 
ervan liggen hierdoor in de lijn van 
de kettingzagen met 40 cc-benzi-
nemotor voor professionele ge-
bruikers. Ze zijn dus ideaal voor 
het vellen van bomen en voor klei-
nere kapwerkzaamheden. 

Het volledig herontworpen en ge-
optimaliseerde systeem zorgt voor 
meer dan 30 procent extra vermo-
gen in vergelijking met de Husq-

varna accukettingzagen van de 
 vorige generatie. 

Allrounder
Dankzij de accu-
technologie van 
Husqvarna in com-
binatie met de meest 
recente X-Cut zaagketting SP21G 
en Husqvarna X-PRECISION bar, 
biedt de nieuwe Husqvarna T540i 
XP kettingzaag zaagcapaciteit voor 
het vellen van dikke stammen en 
takken, en is ze tegelijk snel en 
wendbaar genoeg om kleinere ta-
ken te vervullen. De Husqvarna 
540i XP met achterhandvat levert 
hetzelfde vermogen en is de per-
fecte allround zaag voor al het 
werk op de grond. Bij de 540i XP is 
er de keuze voor een zaagblad van 
36 of 40 cm, de T540i XP kan gele-
verd worden met een zaagblad 
van 30 of 36 cm. 

Interface
Een professionele boomverzorger 
kan 20 meter boven de grond, in 
een hoogtewerker of op de grond 

aan het werk zijn. Daarom heeft 
hij veelzijdig en eenvoudig te han-
teren gereedschap nodig. De nieu-
we Husqvarna kettingzagen zijn 
voorzien van een geavanceerde, 
gebruiksvriendelijke interface 
voor snelle bediening, en van 
evenwichtige zaagbody’s die voor 
de nodige wendbaarheid zorgen 
bij gecompliceerd zaagwerk. 

NADERE INFORMATIE:

HUSQVARNA

TELEFOON: 0365-21 00 00

WWW.HUSQVARNA.COM/NL

WILDDETECTIESYSTEEM
DEDEMSVAART - Om materiele 
schade en persoonlijk- en dieren-
leed door de aanrijdingen met wild 
te beperken, ontwikkelt Prowild 
wilddetectiesystemen. Deze wor-
den al vele jaren op meerdere lo-
caties in binnen- en buitenland 
toegepast.

Het aantal aanrijdingen met over-
stekend wild is in het afgelopen 
jaar weer fors gestegen en zal 
naar verwachting nog blijven stij-
gen. Het exacte aantal is niet be-
kend maar dit ligt naar alle waar-
schijnlijkheid ruim boven de 
10.000 daadwerkelijk geregis-
treerde gevallen. Sinds maart 
2019 zijn in België twee nieuwe 
systemen actief, op een locatie 
waar circa 35 wildaanrijdingen per 
jaar plaatsvonden. Toepassing van 
deze wilddetectiesystemen heeft 
geresulteerd in 100 procent re-
ductie van aanrijdingen. Ook de 
systemen die al langer op andere 
locaties actief zijn, laten vergelijk-

bare resultaten zien. Het Prowild 
wilddetectiesysteem is zo succes-
vol, omdat het geen onnodige ver-
traging en geen gewenning ver-
oorzaakt.

Het detectiesysteem waarschuwt 
bestuurders uitsluitend als er 
daadwerkelijk wild gedetecteerd 
is. De dieren worden naar de over-
steek geleid, waar ze door een 
sensor worden gedetecteerd. Ver-
volgens wordt het verkeer op de 
weg op tijd gewaarschuwd door 
waarschuwingsborden. Hierop 
gaan lichten knipperen en wordt 
een springend hert en een maxi-
mumsnelheid van 50 km per uur 
getoond. De weggebruiker min-
dert hierdoor snelheid en is oplet-
tend, zodat het wild veilig kan 
oversteken.

NADERE INFORMATIE:

PROWILD

TELEFOON: 0651 – 552 597

WWW.PROWILD.NET

KRACHTIGE, LICHTE KETTINGZAGEN
UTRECHT - Zeer krachtig, licht om 
te dragen en een fijn zaagbeeld, 
dat is wat telt voor professionele 
boomverzorgers. Met de twee 
nieuwe top handle kettingzagen 
MS 151 TC-E en MS 194 T komt 
STIHL tegemoet aan deze vereis-
ten. Zowel deze machines als de 
nieuwe MS 151 C-E voor particu-
liere toepassingen, worden aange-
dreven door nieuw ontwikkelde 
STIHL 2-MIX-motoren. 

Het acceleratievermogen en hoog 
prestatievermogen van 1,1 en 1,4 
kW van deze motoren is indruk-
wekkend. De standaard zaagket-
ting STIHL Picco Micro 3 (PM3) 
met 1/4“-steek levert bovendien 
een fijn, nauwkeurig zaagbeeld en 
een hoog snijvermogen. De machi-
nes zijn gemakkelijk te geleiden en 
produceren beperkte trillingen en 
terugslag. Ook de uitrusting van 
zowel de nieuwe top handle zagen 
als de MS 151 C-E is afgestemd op 
de behoeften van de gebruikers en 
staat garant voor een eenvoudige 

bediening en onderhoud. Daarbij 
horen onder meer de zijdelingse 
kettingspanning, de gedeeltelijk 
transparante olietank en de zon-
der gereedschap te openen dop-
pen voor de brandstof- en olie-
tank. 

Licht
Voor wie in een boomkruin werkt, 
telt elke gram: de nieuwe MS 194 T 
weegt slechts 3,3 kg - de MS 151 
TC-E zelfs maar 2,6 kg - en is 
 bovendien optimaal uitgebalan-
ceerd. Ook de MS 151 C-E is met 
een motorgewicht van slechts 2,8 

kg een lichtgewicht in deze ver-
mogensklasse. Alle machines 
worden aangedreven door nieuw 
ontwikkelde STIHL 2-MIX-moto-
ren..

Krachtig 
De drie kettingzagen zijn stan-
daard uitgerust met de speciaal 
ontwikkelde zaagketting Picco Mi-
cro 3 (PM3) 1/4“ van STIHL. Daar-
door is een fijn, nauwkeurig zaag-

beeld met een hoog snij-
vermogen mogel i jk . 
 Tegelijk zijn de machi-
nes gemakkelijk te han-

teren en produceren ze beperkte 
trillingen en terugslag. In combi-
natie met het zaagblad Rollomatic 
E Mini, dat over een smalle zaag-
snede beschikt, is het ook bij wei-
nig ruimte mogelijk om zeer pre-
cies te zagen.

NADERE INFORMATIE:

STIHL

TELEFOON: 020 – 71 83 701

WWW.STIHL.NL

TEKENTANG IN 
WALNOOT OF 
OLIJF
AALSMEER - Met het voorjaar in 
aantocht moeten professionele 
werkers in het bos extra alert zijn 
op teken. Daarom is het verstandig 
om een Swiza-zakmes met teken-
tang en vergrootglas op zak te 
hebben. Het herinnert je eraan om 
regelmatig te controleren. En heb 
je eenmaal een teek ontdekt, dan 
kun je die snel verwijderen. Het 
zakmes is nu ook verkrijgbaar met 
een heft van walnoot- of olijfhout. 

Met de Tick Tool verwijder je ge-
makkelijk en veilig elke teek en 
verminder je het risico dat je wordt 
geïnfecteerd met de ziekte van 
Lyme of hersenvliesontsteking als 
gevolg van een tekenbeet. De te-
kentang is gemaakt van flexibel 
plastic en heeft een V-vormige in-
cisie waarmee de teken veilig kun-
nen worden gefixeerd en verwij-
derd. Het werkt heel natuurlijk: 
met een vloeiende beweging ver-
wijder je de teek in zijn geheel. Met 
het vergrootglas controleer je ver-
volgens of de parasiet grondig is 
weggenomen. 

Veel functies
De Swiza Tick Tool heeft nog tien 
andere functies waaronder een 
mes, kurkentrekker, flessenope-
ner, priem met naai-oog, schroe-
vendraaier en pincet. De tools zijn 
gemakkelijk te openen met zowel 
de linker- als rechterhand en vei-
lig te vergrendelen en ontgrende-
len door simpelweg de Zwitserse 
vlag in te drukken.

Het merk Swiza is onder andere 
verkrijgbaar bij Bever, ANWB-win-
kels en webshops.

NADERE INFORMATIE:

SWIZA

TELEFOON: 0297 – 38 32 00

WWW.ROBIJNS.NL

EIKENPROCESSIERUPS
OTTERLOO – Het voorjaar nadert 
en dat betekent dat de eikenpro-
cessierups weer van zich zal doen 
spreken. De verwachting is dat de 
rups ook dit jaar weer voor de no-
dige overlast zal gaan zorgen. Di-
verse ondernemingen spelen daar 
op in door beschermingsartikelen 
aan te bieden.

Zo heeft de firma Wolfswinkel een 
uitgebreid pakket aan bescher-
mende artikelen, zoals  weg-

werpoveralls, diverse half- en vol-
gelaatmaskers en Kwb hand-
schoenen. Ook levert Wolfswinkel 
afzetlinten, ‘Pas op’-borden en 
verplaatsbare douches. De artike-
len zijn online te bestellen via de 
webshop van Wolfswinkel.

NADER INFORMATIE:

WOLFSWINKEL

TELEFOON: 055 – 378 12 14

WWW.WOLFSWINKEL.NL 

De machines zijn gemakkelijk te geleiden 

en produceren beperkte trillingen en 

terugslag.

De nieuwe accuzagen van Husqvarna zijn 

ideaall voor het vellen van bomen en klei-

nere kapwerkzaamheden. (foto: 

Husqvarna)

De TP 175 Mobile Z.E. is een volledig elek-

trische versnipperaar. 
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