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KWALITEITSIMPULS NEDERLANDS BOS
UTRECHT - FSC Nederland, de 
Bosgroepen en de nieuwe Stich-
ting StukjeNatuur gaan samen-
werken om de bossen in Neder-
land klimaatbestendig te maken. 
Samen planten de organisaties 
de komende vijf jaar drie miljoen 
bomen in FSC-gecertificeerde 
bossen door heel Nederland en 
treffen ze andere klimaatmaat-
regelen. 
Het effect van deze maatregelen 

op klimaatadaptie, biodiversi-
teitsbehoud en extra CO2-opslag 
maken worden inzichtelijk en ve-
rifieerbaar gemaakt met een 
meetinstrument dat FSC hier-
voor speciaal ontwikkeld heeft. 
De aanplant wordt gefinancierd 
door Stichting StukjeNatuur via 
donaties en sponsoring van par-
ticulieren en bedrijven. Terrei-
neigenaren die geschikte bossen 
hebben, kunnen een subsidie- 

aanvraag indienen bij de stich-
ting. 
Dirk van Hout één van de oprich-
ters van StukjeNatuur legt uit: 
“Wij zien dit als een mooie ma-
nier om terreineigenaren een 
helpende hand te geven om de 
bossen weer vitaal te maken. 
Door particulieren en lokale be-
drijven hierbij te betrekken ver-
wachten we dat de waardering 
voor de bossen toeneemt. Bedrij-

ven krijgen nu de mogelijkheid 
om bossen in hun eigen regio te 
ondersteunen. De stichting is nu 
op zoek naar bedrijven die Foun-
ding Partner willen worden om 
dit initiatief een vliegende start te 
geven.”

NADERE INFORMATIE:

WWW.STUKJENATUUR.NL 

DUIVEN/ELSPEET - Parenco Hout en de Van den Nagel Groep hebben 
hun activiteiten samengevoegd om daarmee hun marktpositie te ver-
stevigen. “De markt is toe aan verjonging”, zegt Rene Buwalda, CEO 
van Primco, waartoe Parenco Hout behoort.

De alliantie zorgt voor een sterke 
positie in de markt op het gebied 
van handel in lokale grondstoffen 

tot en met toepassingen in de 
houtverwerkende industrie, zo 
stelt Buwalda. In de nieuwe allian-

tie wordt Bram van den Nagel de 
operationeel manager bij Parenco 
Hout en Van den Nagel. Begin 2021 
gaan beide partijen verder onder 
een nieuwe naam, die op dat mo-
ment bekend wordt gemaakt. Voor 
het personeel heeft de samenvoe-
ging geen gevolgen aldus de CEO. 
“Op termijn zullen we de beide be-
drijven samenvoegen. Dat doen we 
in eerste instantie voor wat betreft 
een aantal administratieve func-
ties, en later zullen we waar-
schijnlijk verhuizen naar een an-
dere plek.”

Van den Nagel Groep uit Elspeet 
staat al meer dan 30 jaar bekend 
als specialist in bosbouw (met het 
bijbehorende equipment). Parenco 
Hout vormt de schakel tussen 
boseigenaren, bosbeheerders en 
de houtverwerkende industrie. De 
activiteiten van beide ondernemin-
gen sluiten naadloos op elkaar 
aan: gezamenlijk verwachten zij in 
staat te zijn om de gehele keten, 
van bosonderhoud tot en met in-
dustriële toepassingen van hout, 
te bedienen.
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NIEUWE DATUM LIGNA
HANNOVER – ’s Werelds grootste 
beurs voor houtbewerking, Ligna 
2021, presenteert zich volgend 
jaar in de Hannover Messe van 27 
september tot 1 oktober 2021. Na 
intensieve reflecties en discussies 
hebben Deutsche Messe en de 
Duitse vereniging VDMA besloten 
om de beurs van het voorjaar naar 
het najaar te verplaatsen. Dr. An-
dreas Gruchow, lid van de Raad 

van Bestuur van de Deutsche 
Messe: “We moeten alle betrokke-
nen de zekerheid van de planning 
en de nodige doorlooptijd voor de 
voorbereidingen geven. Bij Ligna 
moeten we er rekening mee hou-
den dat complete machineparken 
geassembleerd en live gepresen-
teerd worden. Dit vereist een 
beursplanning die vele maanden 
in beslag neemt.”

Parenco Hout en Van den 
Nagel Groep samen verder

De Ligna is ook voor de aannemer in de bosbouw een interessante beurs.

Rene Buwalda, CEO van Primco, stelt dat de markt toe is aan verjonging. 
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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

BB0081a

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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ik wil graag informatie 
uit de bossector

JA

BEL OF MAIL ONS
055-360 43 43

joopschuurman@hetnet.nl

ADVERTENTIE

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

BOS en/of weiland
Te koop gevraagd

voor belegging
Info tel. 0252-514790

Kleine regel advertenties prijs € 25,-

“KORTE REGELS” BASISCURSUS HOUTSKELETBOUW
WILP - Tegenwoordig wordt 
er steeds meer gekozen voor 
bouwen met hout. Houtske-
letbouw is bij uitstek geschikt 
voor woningen door de lage 
bou w kosten,  de s teeds 
strenger wordende regelge-
ving en de snelle manier van 
bouwen. Door de toepassing 
van veelal duurzaam en vol-
ledig recyclebaar materiaal 
is houtskeletbouw meer dan 
eens de bouwmethode van de 
toekomst genoemd.
Door de opmars van bouwen 

met hout is de vraag naar 
kennis op het gebied van 
houtskeletbouw groter ge-
worden. De cursus Houtske-
letbouw, georganiseerd door 
Ingenieursbureau Evan Buy-
tendijk, is zeer geschikt voor 
calculators, werkvoorberei-
ders, (assistent) projectlei-
ders, projectengineers, inko-
pers, kwaliteitscontroleurs 
en uitvoerders. De basiscur-
sus omvat onderwerpen als 
ontwerp, bouwmethoden, 
bouwelementen, bouwuit-

voering, bouwbesluit en wet-
geving, materialen en duur-
zaamheid en bouwfysica. 

De eerst volgende cursus 
vindt plaats op dinsdag 5 en 
12 januari 2021. Deze cursus 
is erkend door de SSWT. 
Het is ook mogelijk om de 
cursus Houtskeletbouw in-
company aan te vragen. 

NADERE INFORMATIE: 

WWW.EVANBUYTENDIJK.NL.

Buwalda vertelt dat het doel van 
de samenvoeging is om de keten 
verder te verduurzamen en te pro-
fessionaliseren. “De markt is toe 
aan verjonging. Boseigenaren zijn 
te lang gericht geweest op de bes-
te prijs voor hun hout. Zij hadden 
geen idee wat er na verkoop met 
hun hout gebeurde. Als Staatsbos-
beheer een boom verkoopt kan het 
maar zo zijn dat het als houtchips 
naar Denemarken gaat, omdat 
daar een goede prijs wordt be-
taald. Wij streven er naar dat het 
hout een zo hoogwaardig mogelij-

ke toepassing krijgt. Nu is de regel 
in de bosbouw nog steeds: wie het 
meest betaalt, die mag het heb-
ben. Wij vinden dat je ook naar de 
bestemming van het hout moet 
kijken. Met de verkoop van hout 
naar China gaan ook waardevolle 
grondstoffen het land uit. Wij wil-
len daar verandering in brengen 
en transparant zijn. Een zo hoog-
waardig mogelijke toepassing van 
hout. Het is een visie waar de 
houtindustrie nog niet aan gewend 
is, maar het is ook wat onze inves-
teerders van ons vragen.”

Gezond spanningsveld
Dat de samenwerking een bedrei-

ging is voor andere bedrijven in de 
sector gelooft Buwalda niet. “Met 
de samenwerking met Van den 
Nagel denken we meer slagkracht 
te hebben. De positie die we geza-
menlijk in de markt innemen is 
sterk. Daardoor hebben we in één 
keer het aanbod verbreed. Samen 
zijn we een speler die de markt 
voorziet van de handel in lokale 
grondstoffen tot en met de toepas-
singen in de houtverwerkende in-
dustrie. Bovendien zijn we dus ge-
zamenlijk veel beter in staat om de 
verdere verduurzaming en profes-
sionalisering in de keten voort te 
zetten. Een gezond spanningsveld 
in de handel blijft. Wij misten de 

harvesting en de logistiek. Die 
hebben we nu in eigen huis. Dat is 
natuurlijk een voordeel maar dat 
betekent niet dat er geen plek is 
voor andere collega-partijen.”

Groeiende houtindustrie
Bram van den Nagel, naamgever 
van de Van den Nagel Groep, voegt 
daaraan toe: “De toekomst voor de 
houtindustrie zal de komende ja-
ren alleen maar groter en groter 
worden door de vraag naar hout in 
de bouw. De enige manier om de 
continuïteit en groei daarin zeker 
te stellen, is om dit op een steeds 
meer verantwoorde en duurzame 
manier uit te voeren. We zijn bij-

zonder blij om dit samen met Pa-
renco Hout te gaan doen en we kij-
ken dan ook uit naar deze intensi-
vering van de samenwerking.”

INKOOPVERKLARING VOOR HOUTEN VERPAKKINGSMATERIALEN
TILBURG – FEFPEB, de Europees overkoepelende brancheorganisatie 
voor de emballage- en palletindustrie en PEFC hebben gezamenlijk 
een inkoopverklaring (procurement claim) ontwikkeld om het gebruik 
van aantoonbaar duurzaam, en daarmee gecertificeerd hout voor de 
vervaardiging van houten verpakkingsmaterialen te stimuleren en 
transparant te maken. Het doel: 100 procent aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd hout in de Nederlandse emballage- en palletindustrie. 

Verpakkingsmiddelen, geprodu-
ceerd uit aantoonbaar duurzaam 
geoogst hout, passen geweldig in 
een circulaire economie. Het zorg-
punt is echter, dat in tegenstelling 
tot de in ‘Business to Consumer’ 
(consumentenmarkt), de vraag 
naar aantoonbaar duurzaam hou-
ten verpakkingen in onze ‘Busi-
ness to Business’, oftewel de za-
kelijke markt achter blijft.

Optelsom
PEFC Nederland heeft hiervoor 
een procurement claim (inkoop-
verklaring) ontwikkeld. De procu-
rement claim biedt objectief trans-
parantie in het aandeel gecertifi-

ceerd ingekocht hout door een 
producent, bestaande uit de optel-
som van PEFC en FSC gecertifi-
ceerd hout. Op deze manier kun-
nen bedrijven met één claim hun 
totaal aandeel gecertificeerd hout 
inzichtelijk maken. De procure-
ment claim is een aanvulling op 
het Chain of Custody certificaat 
waarover EPV leden beschikken. 
Hierdoor is de implementatie er-
van relatief eenvoudig en efficiënt. 
De ‘procurement claim’ kan alle 
afnemers van houten verpak-
kingsmiddelen objectief inzicht 
verschaffen in het aandeel gecer-
tificeerd hout gebruikt door een 
producent, en daarmee de aan-

toonbare duurzaamheid van de 
houten verpakkingen.

Goede stap
Het bovengenoemde initiatief is in-
middels door FEFPEB gedeeld 
met de EPV. Een vijftal leden heeft 
zich direct beschikbaar gesteld om 
deel te nemen aan een pilot pro-
ject om de toepassing en uitvoe-
ring van de ‘procurement claim’ te 
testen. Het is de ambitie om deze 
procurement claim na een suc-
cesvolle implementatie in Neder-
land, verder Europees uit te rollen. 
Global Logistics & Packaging DSM 
Sourcing is een van de deelne-
mers aan de pilot. Directeur Klaas 
Wouterlood: “Dit sluit volledig aan 
bij het DSM duurzaam inkoopbe-
leid en daarmee de selectie van 
duurzame palletleveranciers in 
Europa voor het transport van 
DSM’s voeding, gezondheid en 
duurzaam leven producten. Daar-
naast kijken we ernaar uit om dit 
initiatief samen met de FEFPEB en 
PEFC NL verder te ontwikkelen.”

VERVOLG VAN PAGINA 01

Verduurzamen en professionaliseren

Bram van den Nagel, de nieuw operatio-

neel manager bij Parenco Hout en Van den 

Nagel. 

Door de opmars van bouwen met hout is de vraag naar 

kennis op het gebied van houtskeletbouw groter 

geworden.

Het doel van de inkoopverklaring: 100 procent aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout 

in de Nederlandse emballage- en palletindustrie.
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WAGENINGEN - De Algemene Ledenvergadering van PEFC, de organi-
satie die zich wereldwijd inzet voor duurzaam bosbeheer, heeft op 
donderdag 5 november de nieuwe Nederlandse bosstandaard goedge-
keurd. Bijzonder is dat er in de standaard voor het eerst aandacht 
wordt besteed aan bomen buiten het bos. Nederland is een van de eer-
ste landen ter wereld waar de nieuwe lokale PEFC-standaard met 
bomen buiten het bos is vastgesteld. Voordat de bosstandaard daad-
werkelijk in werking treedt, moeten er overigens nog wel enkele stap-
pen worden gezet.

De afgelopen maanden vormde 
een groep zeer betrokken belang-
hebbenden onder leiding van Al-
bert Schimmelpenninck een zoge-
heten Forum, dat heeft gewerkt 
aan de vernieuwde bosstandaard. 
Het Forum wil uiteindelijk dat 
meer Nederlandse boseigenaren 
gebruik gaan maken van de bos-

standaard, om daarmee hun bos-
beheer te laten certificeren door 
een onafhankelijke certificeerder. 

Vastleggen CO2
De nieuwe bosstandaard omvat de 
regels waar een boseigenaar zich 
aan moet houden om in aanmer-
king te komen voor PEFC-certifi-

cering. Het uitgangspunt is: wat 
bos is, moet bos blijven. En dus is 
er onder meer vastgelegd hoeveel 
er mag worden geoogst, dat er 
moeten worden gestreefd naar 
een gemengd bos, dat verjonging 
moet worden bevorderd, natuur-
lijk of door herplant en dat er een 
minimale hoeveelheid dode bo-
men (staand en liggend) in het bos 
aanwezig moet zijn. Daarnaast is 
er in de nieuwe standaard nog 
meer aandacht voor het vastleg-
gen van CO2 in bossen, zowel bo-
ven als onder de grond. PEFC 
(Programme for the Endorsement 
of Forest Certification) Nederland 
heeft in de nieuwe bosstandaard 
voor het eerst ook de mogelijkheid 

opgenomen om bomen buiten het 
bos te laten certificeren. Met name 
gemeenten en bedrijven in de 
agrarische sector bezitten veel 
bomen die niet in een bos staan, 
maar wel duurzaam kunnen wor-
den beheerd. In de nieuwe stan-
daard is geregeld aan welke eisen 
deze partijen moeten voldoen om 
voor certificering in aanmerking te 
komen.

Geen administratieve poespas
Voorzitter Maarten Willemen van 
PEFC Nederland is trots op de 
nieuwe standaard en de manier 
waarop deze tot stand is gekomen. 
“Het Forum is er heel goed in ge-
slaagd om een stevige bosstan-

daard op te stellen, zonder onno-
dige administratieve poespas. Alle 
betrokken partijen hebben de af-
gelopen maanden echt op een zeer 
constructieve manier met elkaar 
samengewerkt, met deze nieuwe 
standaard als prachtig eindresul-
taat.”

Consultatieronde
Nu de bosstandaard door de Alge-
mene Ledenvergadering van PEFC 
Nederland is goedgekeurd, volgen 
nog toetsing door onafhankelijke 
deskundigen en een internationale 
publieke consultatieronde. Tijdens 
deze consultatieronde mag ieder-
een die dat maar wil zijn of haar 
mening geven over de standaard 
en suggesties doen voor eventuele 
verbeteringen. Nadat de bosstan-
daard deze toetsingen heeft door-
staan wordt hij ter vaststelling 
voorgelegd aan de internationale 
General Assembly van PEFC. 
Daarna treedt de nieuwe bosstan-
daard in werking. 

BOS- EN HOUTPRODUCTEN
HOLTEN - Richard Wigink Holten 
BV is leverancier van de zoge-
naamde ‘bos- en houtproducten’. 
Het gaat daarbij om werkelijk alle 
mogelijke te leveren hout creaties, 
zoals klimbomen met schors of 
ontschorst en geschuurd in aller-
hande formaten, boomstamschij-
ven in bloemvorm, dik, dun, lang of 
kort, boomstampicknickbanken, 
berken/accacia stammen voor de-
corbouwers en alle maten boom-
stammen met of zonder schors of 

geschuurd ten behoeve van na-
tuurlijk spelen op kinderspeel-
plaatsen. Maar ook buitentafels, 
banken en buitenmeubilair, hek-
ken en poorten infopanelen met de 
bekende pen- en gatverbindingen, 
hooiruiven en tuinhuizen en over-
kappingen behoren tot de moge-
lijkheden. Het bedrijf beschikt over 
bijna twintig vakmensen die zich 
inzetten om de wens van de klant 
te realiseren.

CURSUS BODEMBIOLOGIE BIJ 
BOSBEHEER
WAGENINGEN – De bodem is de basis, ook in het bos. Maar wat weet de 
gemiddelde bosbeheerder over bodemprocessen, over mineralenba-
lans en over bodemleven en de invloed daarvan op het bos? Daarom 
organiseert adviesloket Bodem en Natuur in samenwerking met 
Stichting Probos en Borgman Beheer de cursus Bodembiologie bij 
Bosbeheer.

Deelnemers krijgen handvatten 
voor een goed bodembeheer, met 
als doel een vitaal bos voor een 
grotere soortenrijkdom (goed de 
voor planten, maar ook voor de 
dieren). Aan bod komen onder 
meer de veranderingen in lucht en 
landbouw in de afgelopen 100 jaar 
en de impact daarvan op het bo-
demleven, de waarde van schim-
mels en bacteriën in de bodem en 
de indicatoren voor een goed bo-
demleven en een goede vegetatie. 
Verder wordt ingegaan op de in-
vloed van bemesting en mineralen 
en meer specifiek op het bodemle-
ven en het bos. De cursus besteedt 
verder aandacht aan de do’s en 
don’ts over bemesting, uitmijnen, 

bekalken en het praktisch sturen 
op goed bodemleven voor natuur 
en houtproductie. 

 De cursus is geschikt voor ieder-
een met belangstelling voor het 
bos, zoals terreinbeheerders, eco-
logen, planopstellers, adviseurs 
bosbeheer en adviseurs hout-
oogst. De cursus omvat drie och-
tenden (14 en 28 januari en 11 fe-
bruari) en een excursie op 20 mei 
en wordt gegeven vanuit Hoeve 
Groot Zandbrink in Leusden. De 
kosten bedragen 625 euro exl. 
btw. Opgeven kan via W W W.BODE-

MENNATUUR.NL of door een mail te 
sturen naar Kristianne van der Put 
(Kristianne@vlechtwerk.nu)

NIEUWE FORWARDER VOOR NOEST
STEGEREN – Noest Bos- & Landschapsbouw en Boomverzorging uit 
het Gelderse Stegeren heeft onlangs een nieuwe Novotny LVS 722 for-
warder aangeschaft, de eerste forwarder van dit type in Nederland.

Directeur Niels Obdam vertelt: 
“Wij hebben deze machine aange-
schaft omdat we op zoek waren 
naar een machine met wat meer 
capaciteit dan onze huidige for-
warders, de 4.2 tons loglander 
LL84B en de 6.0 tons Entracon EF 
60, zonder te moeten inleveren op 
de wensen qua bodemdruk.

Deze combinatie hebben we ge-
vonden bij de Tsjechische machi-
nefabrikant Novotny. Na diverse 
gesprekken en bezichtigingen zijn 
we in Oost-Duitsland bij een LVS 
720 met rupsuitvoering gaan kij-
ken. Deze forwarder werd ingezet 
op een moerasachtige onder-
grond. Het was vooral het minima-
le structuurbederf van de bodem 
dat ons enorm aansprak. Deze 
omgeving komt redelijk overeen 
met de ondergrond waarop onze 
werkzaamheden veelal plaatsvin-

den.” De natte terreinen met ge-
ringe draagkracht vragen om een 
passende oplossing, aldus Opdam. 
“We zien dat het vaak lastig is om 
met de ijzeren rupsen een mooie 
locatie te vinden waar het hout en 
takhout op klampen gezet kan 
worden, zodat de versnippercom-
binatie en de vrachtwagens het 
materiaal af kunnen voeren. Dit 
probleem hebben we nu kunnen 
tackelen door dit ijzeren rupssys-
teem met verhoogd rubberen mid-
dengedeelte, waardoor er op de 
verharding kan worden gereden 
zonder hier schade aan te veroor-
zaken. Een groot bijkomend voor-
deel is ook dat we bij de grote 
landschappelijke projecten welke 
we geregeld uitvoeren niet na ie-
dere uitgereden houtwal de ma-
chine op een dieplader hoeven te 
laden en bij de volgende houtwal 
weer af te laden.”

Richard Wigink Holten BV levert diverse bos- en houtproducten, waaronder deze brug van 

eiken. 

Leden PEFC keuren nieuwe 
Nederlandse bosstandaard goed

Technische gegevens: 
Novotny LVS 722
8500 kg eigen gewicht 
7500 kg laadvermogen
15 stére laadvolume
63 cm Bodemvrijheid
220 graden roterende cabine 
7,5 tons lier 

Kraan
Epsilon C50F86
8,6 meter 

Aandrijving
Hydrostatisch met mechani-
sche differentieel
8x8 
NAF tandem bogies en assen

Rupsen
Breedte: 75 cm 
Opstaand rubber midden 
gedeelte
Bodemdruk ongeladen:
  0,357 kg/cm²
Bodemdruk geladen:
  0,563 kg/cm²

De nieuwe forwarder is voorzien van een ijzeren rupssysteem met verhoogd rubberen middengedeelte, zodat er ook op verharding kan wor-

den gereden.”
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ZICHTBAAR BETER

YOUR
WORKING
MACHINE

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

BB0068

www.wigink.nl

• Bos- en boomverzorging
• Hooibergen en gebinten

• Bos- en  houtproducten
• Houtzagerij

Richard Wigink H&T 16 19.indd   1 14-11-19   12:04
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• Bos- en  houtproducten
• Houtzagerij
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BB0112a

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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Nederlandse bosbeheerders streven de laatste jaren naar een grotere biodiversiteit. Opvang van CO2, na-
tuurbeleving, maar ook resistentie tegen allerlei aantastingen spelen daarbij een belangrijke rol. 
“Simpelweg meer boomsoorten planten is misschien niet de effectiefste oplossing. Ook de wolf en lynx 
spelen een rol. Daarnaast heeft jacht nog altijd een belangrijke functie op weg naar een biodivers bos”, zegt 
Gerrit Jan Spek. “Houtoogst blijft mogelijk, maar we moeten van kwantiteit naar kwaliteit. Zie die mooie 
boomstam die je als beheerder oogst, als beloning de natuur meer te volgen en te helpen.” 

Spek beheert samen met Rik 
Schoon het adviesbureau Natuur-
lijk Fauna-Advies en is al jaren ac-
tief op het gebied van wildbeheer. 
Het bureau houdt zich bezig met 
de kwaliteit van het faunabeheer 
in de Nederlandse natuur in de 
breedste zin van het woord. Spek 
is daarbij gespecialiseerd in grof-
wild een andere term voor onze 
wilde hoefdieren. Hij coördineert 
en adviseert vanuit die expertise 
onder meer het grofwildbeheer op 
de Veluwe. “In onze bossen leven 
overal reeën, en op de Veluwe ook 
edelherten en wilde zwijnen en 
sinds enkele jaren een snelgroei-
end aantal wolven. Al die hertach-
tigen eten elk op hun eigen manier 
van planten. Ook van die geplante 
boompjes die belangrijk zijn voor 
ons toekomstige biodiverse bos. 
Maar ze eten ook van spontaan op-
komende boompjes, struiken en 
planten. Is deze vraat te intensief 
dan verdwijnen er soorten en kun-
nen soorten zich niet vestigen. Zo 
worden de minder aantrekkelijke 
naaldbomen bevoordeeld ten op-
zichte van de aantrekkelijke loof-
bomen. Dit gaat ten koste van de 
biodiversiteit in onze bossen. In de 
echte natuur bewaken wolf en lynx 
de balans tussen de planten en 
hun eters.”

Menselijke hulp
Rond negentienhonderd was in 
Nederland nog maar circa 3 pro-
cent van de landoppervlakte met 
bos bedekt. De rest van het bos-
landschap inclusief de soorten die 
hierbij hoorden waren verdwenen. 
Gelukkig werken we aan het her-
stel van soorten die bij ons bos-
landschap horen. Maar dit bete-
kent nog niet dat het oorspronke-
lijke ecosysteem gelijk weer func-
tioneert. In een dicht bevolkt land 
als Nederland vraagt dit volgens 
Spek om menselijke hulp. Hulp bij 
soortherstel en beheer om onba-
lans te voorkomen. “Vanaf de ja-
ren vijftig vorige eeuw zijn we het 
wild gaan beschermen. Dit was in 
die tijdsfase ook wel wenselijk. 
Rond het jaar 2000 zijn er meerde-
re experimenten gestart, bijvoor-
beeld in het Deelerwoud, de Oost-
vaardersplassen en de Amster-
damse Waterleidingduinen. In al 
deze gebieden bleek dat er zonder 

afschot binnen korte tijd heel veel 
hoefdieren komen. De wilddruk 
onder meer door vreten van plan-
ten wordt dan snel heel erg groot. 
Als er geen natuurlijke bewakers 
van de biodiversiteit zijn ontstaat 
er een onbalans tussen de plan-
teneters en hun planten. En de re-
sultante is overbegrazing die de 
biodiversiteit van een gebied aan-
tast.”

Compleet soortenpalet
De wolf geeft een prachtig beeld 
over de veerkracht van de natuur, 
aldus Spek. “20 Jaar geleden za-
gen we het eerste paartje in Duits-
land. Nu binnen 19 jaar het eerste 
paartje met jongen op de Veluwe. 
Ik wil maar zeggen: natuur gaat 
snel. De lynx mogen we als bewa-
ker van de biodiversiteit aan de 
wolf toevoegen. De wolf heeft 
vooral een relatie met edelhert, 
damhert en wapiti. De lynx heeft 
vooral een relatie met reeën. Deze 
jaagt bij voorkeur op plekken waar 
gaten in het bos zijn gevallen, 
plekken waar weer licht op de bo-
dem komt, plekken waar het bos 
zich verjongt, plekken waar strui-
ken floreren en waar weelderige 
kruiden opkomen. Zonder de lynx 
op deze verjongingsplek eten de 
reeën de voor hun aantrekkelijkste 
planten er tussen uit. Dit betekent 
dan weer dat soorten niet mee 
groeien en zich niet kunnen mani-
festeren in de volgende bosgene-
ratie. Zo borgt de natuur door de 
aanwezigheid van de lynx soorten-
diversiteit. En van elke planten-
soort is weer, ik weet niet hoeveel 
andere organismen van afhanke-
lijk. Wat mij betreft is de lynx meer 
dan welkom.”

Herstellend vermogen
Spek: “Mijn oplossing: Geef de na-
tuur meer de leiding en tegelijker-
tijd: laten wij haar helpen de soor-
tendiversiteit van de flora te opti-
maliseren. Veel van onze bossen 
zijn als monocultuur met de func-
tie houtproductie aangeplant. En 
veel van de geplante boomsoorten 
zoals grove den, fijnspar, lariks, 
eik en beuk hebben een verzuren-

de werking op de bodem. Deze 
soortenarmheid met verzurende 
soorten is misschien wel ons 
grootste probleem. Door de kli-
maatsverandering optredende bo-
mensterfte is op dit moment vol-
gens mij de belangrijkste maatre-

gel: optimaliseer de soortendiver-
siteit, zowel wat betreft booms-
o o r t e n  a l s o o k  s t r u i k e n , 
dwergstruiken, kruiden, klim-
mers, bollen en knollen. Zorg als 
eerste dat op elke plek die ge-

schikt is voor verjonging alle soor-
ten die spontaan uit de grond 
schieten mee kunnen groeien in de 
volgende bosgeneratie. Dit zijn er 
meestal al heel veel: ruwe berk, 
zachte berk, lijsterbes, ratelpopu-
lier, boswilg, andere wilgensoor-
ten, vuilboom, braam, framboos, 
hulst, els, etc. Zorg dat ze hun plek 
terugkrijgen in onze bossen. Maar 
er zijn ook soorten die menselijke 
hulp nodig hebben om hun verlo-
ren plek in onze bossen terug te 
krijgen. Linde, esdoorn, es, iep, 
vogelkers, zoete kers, hazelaar, 
rozen, meidoorn, sleedoorn, wilde 
appel, wilde peer, kroosje en mis-
pel om er maar een paar te noe-
men.

ADVERTENTIE

Kruisweg 17   •   2665 HA  Bleiswijk   •   Tel: (079) 593 24 40   •   Fax: (079) 593 17 94
info@elmbv.nl   •   www.elmbv.nl
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Wolf en lynx borgen biodiversiteit
En als de natuur verzurende soor-
ten kent, zijn er natuurlijk ook ont-
zurende soorten. De soort met de 
meeste Calcium in zijn blad is de 
populier en kers heeft het meeste 
Magnesium in het blad. En de ab-

solute kampioen in het opnemen 
van stikstof in het blad is de Els. Ik 
dacht vroeger ook altijd zand is 
arm en klei is rijk. Maar niet de on-
dergrond bepaalt de ontwikkeling, 
het zijn de planten die dit bepalen. 
En elke soort voegt iets toe aan 
het totaal. Daarom is het zo essen-
tieel zorg te dragen dat alle in-
heemse soorten weer onderdeel 
worden van het systeem, het bos-
landschap. De planten voeden de 
bodem en het leven in de bodem 
levert de voedingsstoffen die nodig 
zijn voor de planten. Maar de plan-
ten initiëren deze cyclus door voe-
dingsstoffen uit te scheiden.”

LEES VERDER OP PAGINA 09

De lynx is volgens Spek, naast de wolf de bewaker van de biodiversiteit in het Europese bos-

landschap. (foto: Alexas Foto’s via Pixabay) 

Gerrit Jan Spek: “Gelukkig is er steeds 

meer aandacht voor diversiteit voor wat 

betreft boomsoorten. Maar vergeet de 

kruiden, struiken, bollen, knollen en de 

klimmers in het bos niet. Het gaat om het 

hele palet. “

“Flora- en faunabeheer zijn tot nu toe 
gescheiden mensen werelden, maar 

in de natuur is dat niet zo! ”
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     (0317) 76 90 45
     info@borgmanbeheer.nl          

        borgmanbeheer.nl

Toegewijd partner voor bos, 
natuur en landschapsbeheer

    Bosontwikkeling

     Boomveiligheidscontrole

     Hout- en biomassaketens

     Flora & Faunachecks

BB0024

 

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

Tree Invent

Hollandseweg 7h

6706 KN Wageningen

085 - 877 02 11

Info@treeinvent.nl

www.treeinvent.nl

Digitech Professional II (DPII)

Tree Invent is officieel
Haglöf importeur

App Haglof Link

Hét meetinstrument voor o.a. 
staand en liggend hout en 

bosinventarisatie. Optimaliseer 
uw meetwerk, bespaar veel 

tijd en beschik over de juiste 
meetgegevens.

Uitbreidings
mogelijkheden

In de praktijk ervaren?
Bel ons voor een demo!

Bekijk alle onze 
producten van Haglöf

BB0124
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PLAN BOOM WIL 10 MILJOEN BOMEN 
UTRECHT - In heel Nederland in 
vier jaar tijd 10 miljoen bomen 
planten. Dat is het doel van Plan 
Boom en iedereen kan daaraan 
bijdragen. Zo heeft Plan Boom nu 
een Boompjes voor beginners-
pakket ontwikkeld met drie in-
heemse boompjes. Gemakkelijk 
online te bestellen en thuis afge-
leverd. Zo kunnen ook mensen 
zonder groene vingers meedoen 
om Nederland groener, mooier 
en gezonder te maken.
Projectleider Max Zevenbergen: 
“Voor de pakketten hebben we 

gekozen voor de Mispel, Gele 
Kornoelje en de Gewone Vlier. In-
heemse soorten, die het met hun 
kleur en vruchten goed doen in 
iedere (stads)tuin. Er zijn twee 
pakketten met ieder drie boom-
pjes. Bij pakket 1 Ik heb de ruim-
te, krijg je drie boompjes thuis af-
geleverd. Bij pakket 2 Voor mij en 
ergens anders, krijg je één 
boompje thuis afgeleverd en do-
neer je twee boompjes die Plan 
Boom op een mooie locatie er-
gens in Nederland plant.” Beide 
pakketten kosten 25 euro. Be-

stellen kan op W W W.BOOMPJE S-

VOORBEGINNERS.NL.

Plan Boom wil in de hele keten 
bijdragen aan een duurzamer 
Nederland. Voor het verpakken 
van de boompjes is daarom sa-
menwerking gezocht met de 
Groene Boerderij, een zorgboer-
derij in Den Ilp. Amber Groene-
veld: “Wij zijn heel blij met deze 
samenwerking. Onze missie is 
om onze plek te delen met ande-
ren en te leren leven met de na-
tuur en elkaar. Dat doen wij onder 

meer met onze zorgboerderij en 
ons voedselbos en duurzaam te 
leren leven met de natuur, elkaar 
en onszelf.” Het hele jaar kunnen 
de pakketten worden besteld, uit-
levering wordt gedaan gedurende 
het plantseizoen van november 
tot maart.

Plan Boom is een project van de 
Natuur en Milieufederaties, 
LandschappenNL en partners 
Trees for All, LSA bewoners, 
stichting wAarde en de stedelijke 
milieucentra. Samen planten zij 

met heel Nederland 10 miljoen 
bomen. Overheden, buurtinitia-
tieven, grondeigenaren en nu dus 
ook mensen met een eigen 
tuin(tje) helpen mee om dit doel 
te realiseren.

NADERE INFORMATIE: 

WWW.PLANBOOM.NL

MAASHEGGEN - Staatsbosbeheer verzamelt deze herfst zaden en 
bessen van de oudste, wilde bomen en struiken in onder andere de 
Maasheggen, één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. 
Deze soorten, zoals veldesdoorn, meidoorn, gewone es, sleedoorn en 
hondsroos komen hier van nature voor en zijn soms wel 100 tot 200 
jaar oud.

De wilde bomen en struiken, die 
hier op eigen kracht zijn gekomen, 
zijn eeuwenlang onderhouden in 
de vorm van de bekende heggen. 
De heggen herbergen een schat 
aan genetische variatie, opgesla-
gen in de talrijke bessen en zaden. 
Al ruim twintig jaar worden deze 
zaden tussen eind augustus en no-
vember met de hand geplukt.

Van zaad naar boom 
De zaden en bessen zijn nodig voor 
het kweken van jonge bomen voor 
het planten van nieuw bos. De ko-
mende jaren plant Staatsbosbe-
heer 5000 hectare nieuw bos. Hier 
zijn vele miljoenen bomen voor no-

dig. De zaden en bessen leggen na 
de pluk een lange weg af, voordat 
ze in een nieuw bos terecht ko-
men. Eerst worden ze vervoerd 
naar de werkschuur van Staats-
bosbeheer in Dronten. Hier be-
vindt zich de Nationale Genenbank 
Autochtone Bomen en Struiken. 
Op deze plek verzamelt Staatsbos-
beheer autochtoon zaadmateriaal 
uit heel Nederland. Hier worden 
de bessen en zaden ontdaan van 
het vruchtvlees en opgeslagen. 
Daarna worden ze door boomkwe-
kerijen opgekweekt tot jonge bo-
men. De jonge bomen worden uit-
eindelijk geplant in de nieuwe bos-
sen van Staatsbosbeheer, of wor-

den gebruikt in bestaande bossen 
om deze meer gevarieerd te ma-
ken. 

Maasheggen 
De Maasheggen is voor Staatsbos-
beheer één van de belangrijkste 
oogstlocaties van bessen en zaden 
van wilde bomen en struiken in het 
land. In de heggen van dit oude 
cultuurlandschap komen veel bo-
men en struiken voor die hier van 
nature thuis horen. De heggen zijn 
ooit aangelegd om vee af te scher-
men en zijn als zogenaamde 
‘vlechtheg’ onderhouden. Door het 
handmatig vlechten van de takken, 
ontstonden ondoordringbare af-
scheidingen, die zo kenmerkend 
zijn voor het gebied. Door het re-
gelmatige afzetten (‘verjongen’) 
van deze heggen, konden de bo-
men en struiken leeftijden berei-
ken van 100 tot 200 jaar.  

Maar we hebben (nog) geen lynx 
die de soortendiversiteit in de vol-
gende bosgeneratie borgt. Spek: 
“Het is tijd om te handelen en het 
aanbod aan soorten te verhogen 
en de vraat van de reeën tijdelijk te 
verminderen door afschot/versto-
ring. Eigenlijk een hele simpele 

aanpak, maar vrijwel geen enkele 
beheerder doet het. Maar zolang 
we geen lynxen hebben, moeten 
we de jagers deze rol laten invul-
len. Jagen, daar waar het bos zich 

wil verjongen. En tegen al die 
spontane verjonging kunnen we 
niet planten. Beheerders die hier-
mee aan de slag willen kunnen me 
bellen. Ik wil deze graag informe-
ren hoe ze op eenvoudige wijze 
hun bos klimaat- en reebestendig 
kunnen maken.” 

Houtproductie
Maar met deze natuurlijke verjon-
ging en toenemende biodiversiteit, 
ook wat betreft bomensoorten, is 
er dan nog wel plek voor hout-

oogst? Spek: “Ja, natuurlijk maar 
we moeten wel van kwantiteit naar 
kwaliteit. Dit is een grote uitdaging 
zo’n soortendivers bos te beheren 
en het zo te sturen dat het ook nog 
prachtig hout oplevert. Het Neder-
landse bos is te klein voor groot-
schalige productie. En in dat soor-
tendiverse bos kun je ook het exo-
tenverhaal loslaten. Als een boom 
het hier in Nederland goed doet, 
dan is daar niks op tegen, mits er 
maar sprake is van evenwicht. En 
er is ook niks tegen de aanplant 
van interessante soorten vanwege 
zijn prachtige hout, zoals de doug-
las, maar ook hier geldt: zoveel 
mogelijk een natuurlijk even-
wicht.” 

Het is volgens Spek enkel een 
kwestie van ‘aan een paar knop-
pen draaien’. Tot slot heeft hij nog 
een afsluitende boodschap voor de 
bosbeheerders en boseigenaren. 
“We moeten wel oppassen dat een 
paar ‘rijke strooiselsoorten’ niet 
de nieuwe mode wordt. Het gaat 
om het totale palet aan inheemse 
soorten. Denk dus ook breder dan 
alleen in boomsoorten. Vergeet de 
kruiden, de struiken en de balans 
met de planteneters in het bos 
niet. Allemaal tezamen spelen ze 
hun rol als het gaat om een ge-
zond en vitaal boslandschap. Zie 
die mooie boomstam die je als be-
heerder oogst, als beloning de na-
tuur meer te volgen en te helpen.”

Zaden van eeuwenoude 
bomen en struiken geoogst

EUROPESE NORM VOOR 
BESCHERMENDE KLEDING 
TEGEN TEKEN IN DE MAAK
DELFT - Bescherming tegen infectieziekten is van groot belang blijkt 
eens te meer in deze periode. Beschermende kleden tegen door teken 
overdraagbare ziekten kan op verschillende manieren, maar een van 
de meest effectieve methodes is het dragen van kleding die industrieel 
behandeld is met het de werkzame stof permethrin. Voor deze kleding 
is momenteel een Europese norm in de maak, hoe staat het met de 
ontwikkelingen op dit gebied?

Kleding die industrieel behandeld 
is met de werkzame stof perme-
thrin kan tot 99 procent bescher-
ming bieden tegen tekenbeten, 
mits de kleding de juiste eisen vol-
doet en op de juiste manier ge-
bruikt wordt. Deze eisen worden 
momenteel vastgelegd in een Eu-
ropese norm.

Normeringstraject
In 2018 werd NEN 8333 gepubli-
ceerd, waarin in de Nederlands – 
Belgische context afspraken staan 
vastgelegd over kwaliteit en veilig-
heid van kleding die industrieel 
behandeld is met permethrin. 
Deze norm werd onder begelei-
ding van NEN samengesteld door 
een multidisciplinaire werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van onder andere de preventie- 
kleding- en Arbosectoren en De-
fensie.

De kleding is een persoonlijk be-
schermingsmiddel en moet daar-
mee aan de Europese verordening 
2016/425 voldoen. Vanuit werk-
groep en het werkveld waarin de 
kleding wordt toegepast kwam 
dan ook de wens naar voren de 

norm ook overeenstemming met 
de PBM-verordening aan te tonen, 
daarom werd een ontwikkelings-
traject voor een Europese gehar-
moniseerde norm gestart.

Consensus
Het normontwerp prEN 17487 
werd dit voorjaar gepubliceerd. Uit 
de Europese stemming werd op 
enkele procenten na net geen po-
sitief advies behaald. Alle com-
mentaren van zowel de harmoni-
satie consultant (en de afgevaar-
digden van de Europese norme-
ringsinstituten werden gecombi-
neerd in een commentaartabel. 
De werkgroep wist consensus be-
reiken en de commentaren naar 
tevredenheid te behandelen. 

Hoe verder?
Binnen de werkgroep is de wens 
voor een breed gedragen norm en 
dus wordt een ‘second enquiry’ 
aangevraagd, waarmee ook meer 
mogelijkheden bestaan om de 
aanpassingen door te voeren. 
Hiermee zal de Europese gehar-
moniseerde norm naar verwach-
ting in 2021 gereed komen.

‘HET GAAT OM HET TOTALE PALET’
VERVOLG VAN PAGINA 07

Bij houtoogst in Nederland moeten we volgens Spek van kwantiteit naar kwaliteit.

Jaarlijks lopen in Nederland ruim 27.000 mensen na een tekenbeet een vorm van de ziekte 

van Lyme op. (foto: Catkin by Pixabay)
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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

• 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

BIJ ELKAAR MEER DAN 100 JAAR ERVARING

De opleider voor de bos- en 
natuurbeheerder
Wat bieden wij?
•  Training en certifi cering Nederlands Kettingzaag 

Certifi caat (NKC)
• Boomveiligheid Bos- en Natuurbeheer
• Veldhulpverlening/Hulp Geïsoleerde Arbeid (HGA)
• Training en opleiding op maat
• Zowel individuele- als groepstrainingen

Wij beschikken over uitstekende theorie- en praktijklocaties, 
maar komen ook graag bij u op locatie.

Prakti jk Centrum Bomen
Asselsestraat 328 b

7312 TR Apeldoorn

� 085 4844760

� info@pcbomen.nl

�   www.pcbomen.nl

BB0123
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BOSGROEPEN STEUNT DAGPROGRAMMA ZORGEND LANDSCHAP
DALFSEN – Zorgorganisatie Ca-
rintreggeland en Landschap 
Overijssel bieden een uniek dag-
programma in de buitenlucht: 
Zorgend Landschap. Dit pro-
gramma is voor (jong) demente-
rende mensen, mensen met ge-
heugenproblemen door niet aan-
geboren hersenaandoeningen en 
mensen met depressieve klach-
ten en stimuleert de geest, 
maakt deelnemers actiever en 
bevordert de zelfredzaamheid. 
De Bosgroepen ondersteunen dit 
initiatief met een donatie van 

8.788 euro. Afhankelijk van het 
weer en het seizoen variëren de 
activiteiten binnen Zorgend 
Landschap. Deelnemers gaan 
bijvoorbeeld snoeien, ongewens-
te opgroei weghalen, kleine bo-
men rooien, een houtwal onder-
houden, heide opschonen, wan-
delen, vogels spotten, en soms 
lekker genieten van de mooie 
omgeving of creatief bezig zijn 
met takken en boomstronken. 
Het sociale aspect is belangrijk, 
elkaar helpen/ondersteunen en 
ondertussen vooral in gesprek 

zijn met elkaar. Barry Kwast, 
manager Zorg: “We zien bij de 
deelnemers dat ze zich gelukki-
ger voelen en beter in hun vel zit-
ten. Dat hun eigenwaarde groeit. 
Dat werkt natuurlijk positief op 
de gezondheid en vergroot het 
zelfbeeld en de zelfredzaam-
heid.”

De Bosgroepen realiseren ver-
schillende projecten op het ge-
bied van bos- en natuurbeheer 
voor provincie Overijssel. Onder-
deel van de raamovereenkomst 

met de provincie is dat een deel 
van de gerealiseerde omzet 
wordt besteed aan activiteiten 
ten behoeve van ‘social return’. 
Nicole Olland, directeur-be-
stuurder van de Unie van Bos-
groepen: “Na oriëntatie is de 
keuze van de Bosgroepen geval-
len op het project ‘Zorgend Land-
schap’ van zorgorganisatie Ca-
rintreggeland en natuurorgani-
satie Landschap Overijssel. We 
zijn erg enthousiast over het dag-
programma en de resultaten. We 
ondersteunen dit van harte.” 

De werkgroep Arbo en Veiligheid van de Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren (VBNE) en diverse opleiders in Nederland 
hebben opleidingseisen opgezet voor de gebruikers van de ketting-
zaag. En in het verlengde hiervan is er nu ook een eenduidig systeem 
voor het examineren en de uitgifte van certificaten, de Nederlandse 
Kettingzaag Certificaten (NKC).

Veilig werken met een kettingzaag 
is een issue dat met regelmaat te-
rugkomt in de bosbouw en in de 
groensector in z’n algemeenheid. 
Geen wonder, want er gebeuren 
nog altijd ongelukken. Soms door 
domme pech, maar vaak ook door-
dat de gebruiker niet of onvol-
doende deskundigheid heeft. 
Daarnaast is sprake van diversiteit 
in diploma’s. Eenduidigheid is dus 
gewenst in opleiding, examinering 
en certificering.

Eenduidigheid
Eenduidigheid is van belang. Er zit 
namelijk verschil tussen oplei-
ders, maar ook de eisen die in-
stanties zoals Staatsbosheer of 
Natuurmonumenten stellen ver-
schillen van elkaar. En dus heeft 
VBNE samen met de opleiders een 
richtlijn opgesteld met als uit-
gangspunt dat de medewerkers de 
juiste opleiding, ervaring en com-
petenties moeten hebben om be-
paalde werkzaamheden te mogen 
uitvoeren. Werkgevers moeten 
hun medewerkers deze opleiding 
aanbieden om ze op de terreinen 
van bovengenoemde organisaties 
te kunnen laten werken. In de 
richtlijn staat ook of de opleidings-

eisen uitsluitend de medewerkers 
betreft, of ook betrekking heeft op 
vrijwilligers. Ook moet de werkge-
ver kunnen aangeven hoe hij het 
werk organiseert, bijvoorbeeld op 
het gebied van controle en toe-
zicht. 
Willem van Delft van PC Bomen 

maakt namens de opleiders deel 
uit van het consortium. “Met de 
huidige richtlijn maakt het dus niet 
meer uit bij welke opleider je je 
opleiding volgt, zolang deze maar 
wordt afgesloten met het nieuwe 
NKC examen. Ook op dat gebied 
willen we eenduidigheid. Als ie-
mand slaagt voor een NKC exa-
men is duidelijk aan welke eisen 
hij voldoet en op wat voor niveau 
hij competent is.” 

Niveaus
Internationaal is er al het Euro-
pean Chainsaw Certificate (ECC), 
maar dit certificaat past niet hele-
maal bij de Nederlandse situatie. 
Het NKC bevat een aantal niveaus 
meer, zodat het beter aansluit op 
de Nederlandse beroepspraktijk. 
Hier zijn in toenemende mate ook 
steeds meer vrijwilligers actief. 
Een ander voordeel van het NKC is 
dat je ieder niveau op zichzelf 
staand kunt behalen. Betrokken 
partijen hebben nu afgesproken 
dat in Nederland zes certificaten 
moeten komen voor verschillende 
niveaus van werken. Deze niveaus 
zijn inmiddels vastgesteld door 
niet alleen de VBNE, maar ook de 
VHG, Cumula, SKBNL (ERBO) en 

de motorzaagproducenten. Het 
eerste niveau betreft relatief een-
voudig werk, zoals het afkorten 
van liggend hout. Bij niveau zes 
gaat het over het zagen van storm-
hout, een klus met aanzienlijk 
meer risico’s. Het examen is afge-
stemd op de individuele situatie 

van iedere deelnemer. Heb je bij-
voorbeeld al veel ervaring in het 
werken met een kettingzaag, dan 
kun je de eerste niveaus overslaan 
en stap je in op ‘je eigen’ niveau. 
En basiscompetenties worden bij 
elk niveau getest, dus heb jij vol-
doende praktijkervaring op niveau 
3, dan stap je in op niveau 4. “Het 
gaat er niet om waar je het hebt 
geleerd, als je maar kunt laten 
zien welk niveau je aankunt”, aldus 
Van Delft die er aan toevoegt dat 
het certificaat een geldigheidster-
mijn van 5 jaar heeft. “Na die peri-
ode volgt een praktijkexamen om 
te laten zien dat de kennis en kun-
de nog paraat is. Want relatief veel 
ongelukken vinden nog altijd 
plaats bij mensen die veel erva-
ring hebben. Die ervaring leidt 
soms tot gemakzucht en noncha-
lance. Zo’n hercertificering zorgt 
ook weer voor bewustwording. Dat 
is ook reden dat sommige terrein-
beheerders kiezen voor een korte-
re termijn van bijvoorbeeld drie 
jaar voor de hercertificering.”

Internationale erkenning
Nu het Nederlands certificaat er 
ligt komt natuurlijk de vraag van 

met name partijen die over de 
grens werken: Geldt dit certificaat 
bijvoorbeeld ook in België of Duits-
land? Van Delft: ”Op dit moment 
nog niet, maar die wens hebben 
we nadrukkelijk meegenomen bij 
de ontwikkeling van het certifi-
caat. Bij het formuleren van de 
competenties voor verschillende 
niveaus hebben we rekening ge-
houden met de Europese niveaus. 
Op het moment dat we een tijdje 
deze certificering in praktijk heb-
ben gebracht, zullen we ons zon-
der twijfel melden om te komen 
tot een formele internationale af-
stemming.”

Opleiders en examen-
instellingen
Opleiders kunnen in aanmerking 
komen als exameninstelling, maar 
uiteraard moeten ze voldoen aan 
de eisen die zijn opgesteld. Ook de 
beoordelaars/examinatoren moe-
ten voldoen aan strenge eisen. Zij 
kunnen zich aanmelden bij het Bu-
reau Erkenningen als examenin-
stelling. Het bureau toetst vervol-
gens of de exameninstelling aan 
alle eisen voldoet. Dit geldt ook 
voor de NKC examinatoren. Bu-

reau Erkenningen beheert verder 
het register van de NKC certifi-
caathouders. Van hen wordt bijge-
houden op welk niveau examen is 
gedaan en wanneer het weer tijd is 
voor een hercertificering. Het bu-
reau controleert ook steekproefs-
gewijs de examens om te kijken of 
die wel volgens de regels en eisen 
plaatsvinden.

Individuele personen die zelf een 
NKC certificaat willen behalen 
kunnen zich aanmelden bij een op-
leider of school die erkend NKC 
exameninstelling is. Hij of zij kan 
dan tijdens een cursus of een 
apart examen het NKC certificaat 
behalen. Volgens Van Delft is er nu 
duidelijkheid. “NKC gaat voor dui-
delijkheid zorgen over wie compe-
tent is om te werken met de ket-
tingzaag en op welk niveau. Dit 
geeft opdrachtgevers en terreinei-
genaren helderheid wie wel en wie 
niet mag werken onder hun ver-
antwoordelijkheid.”

Voor meer informatie heeft de 
VBNE een lijst met veel gestelde 
vragen gemaakt. Deze lijst is te 
vinden op de website van : 
• www.vbne.nl/Uploaded_files/

Zelf/faqs-nkc-versie-4-met-
bladwijzer.7ddca8.pdf;

• www.erkenningen.nl;
• www.kettingzaagcertificaat.nl/

NADERE INFORMATIE OVER 

NKC CERTIFICERING: 

PRAKTIJK CENTRUM BOMEN

WILLEN VAN DELFT

TELEFOON: 085 - 484 47 60

W.VAN.DELFT@PCBOMEN.NL

Nicole Olland, directeur-bestuurder van 

de Unie van Bosgroepen overhandigt de 

cheque aan Barry Kwast, manager Zorg 

bij Carintreggeland en Landschap 

Overijssel.

Eenduidigheid in veilig werken met kettingzaag

“Periodieke hercertificering is belangrijk, 
want ervaring leidt soms tot gemakzucht en 

nonchalance”

In Nederland komen zes certificaten voor verschillende niveaus van werken, zodat het 

beter aansluit bij de Nederlandse beroepspraktijk.

Het eerste niveau betreft relatief eenvoudig werk, zoals het afkorten van liggend hout.
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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 50-80cm, en is bijzonder geschikt om grote stobben 
te vernietigen en het opgevangen  materiaal kan gebruikt worden voor de 
biomassa.

R-Top®, gefabriceerd door Bijl GroenTechniek, is voor verschillende 
toepassingen in openbaar groen en bosbouw te gebruiken.
Programma bestaande uit:
- Stobbenboor zonder opvang 30 - 50 cm
- Stobbenboor met opvang 50 - 80 cm
- Boomknippers tot 50 cm ø
- Stamsplijters tot 12 ton graafmachine

Boordiameter 30 tot 80 cm 

BB0095

Middenweg 12  |  3401 MB IJsselstein  |  030 686 5003     VANDENIJSSEL.COM

Steeds meer, hoveniers en mensen die werkzaam zijn in de bosbouw 
krijgen te maken met tekenbeten. Wij zijn dé leverancier van 
anti-tekenkleding. Kom en ervaar dit zelf in onze showroom of 
maak een afspraak.

Van den IJssel Bedrijfskleding, dé leverancier voor optimale 
bescherming en een verzorgde uitstraling ook voor de bosbouw.

Bedreven in bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en PBM’s.

Werkzaam in het groen?
OPTIMALE BESCHERMING TEGEN TEKEN

BB0110

BB
01
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WAGENINGEN - In de Bossenstrategie staat de ambitie hout uit 
Nederlandse bossen zo hoogwaardig mogelijk toe te passen. Maar wat 
betekent hoogwaardig? Wat levert het op, zowel voor het klimaat als 
financieel en hoe kan duurzaam bosbeheer worden geborgd? Probos 
zocht het uit in opdracht van het ministerie van LNV als bouwsteen 
voor de Bossenstrategie en de strategische verkenning ‘Ruimte voor 
Biobased Bouwen’. 

In het Nationale Klimaatakkoord 
en de Nederlandse Bossenstrate-
gie wordt hoogwaardig houtge-
bruik gezien als een manier om de 
in het hout opgeslagen koolstof zo 
lang mogelijk vast te houden in de 
houtketen en door toepassing van 
hout, CO2-uitstoot van grondstof-
fen met een hoge CO2-intensieve 
productie (zoals staal en beton) of 
met een fossiele oorsprong (zoals 
kunststof) te voorkomen. 

Met dit doel voor ogen is hoog-
waardig houtgebruik door Probos 
als volgt gedefinieerd:
Hoogwaardig houtgebruik is het 
gebruik van hout, binnen het kader 
van de houtkwaliteit van het des-
betreffende hout, in toepassingen 
met een zo lang mogelijke levens-
duur én de mogelijkheid om het 
hout na deze toepassing te herge-
bruiken voor dezelfde of nieuwe 
toepassingen, zodat koolstof zo 
lang mogelijk blijft opgeslagen in 
de houtketen. Hierbij vervangt het 
hout bij voorkeur producten met 
een hoge negatieve CO2-impact. 
Het gebruik van hout voor energie-
toepassingen wordt daarbij zo 
lang mogelijk vermeden.

Heel concreet gaat het dan om 
toepassing van hout in de woning- 
en utiliteitsbouw, restauratie, 
grond-, weg- en waterbouw 
(GWW) en meubel- en interieur-
bouw. Denk aan massief hout, ge-
vingerlast- of gelamineerd hout, 
kruislaaghout (CLT), houten span-
ten en plaatmateriaal. In de toe-
komst kan het ook gaan om stof-
fen uit hout, zoals cellulose en lig-
nine, die worden gebruikt om 
aardoliecomponenten in de che-
mie te vervangen.

Hoogwaardiger gebruik, 
betere prijs? 
Een hoogwaardiger gebruik van 
hout levert CO2-winst op, maar is 

er dan ook sprake van een hogere 
prijs? Nee, de prijs die wordt be-
taald met kubieke meter hout uit 
het bos is gekoppeld aan de vraag 
vanuit de houtverwerkende indus-
trie. De toepassing waarvoor het 
hout wordt afgezet is daarbij in 
sommige gevallen ondergeschikt 
aan de prijs. Producenten van 
houtvezels voor de dierhouderij 
bijvoorbeeld betalen een hogere 
prijs omdat hun klanten daartoe 
bereid zijn. Daar komt bij dat de 
prijs van resthout uit de houtver-

werkende industrie, waar zij ook 
hun product van kunnen maken, 
sterk is gestegen. Dit is een gevolg 
van de gesubsidieerde grote vraag 
naar energiepellets voor met 
name particulier gebruik hoofdza-
kelijk in Duitsland. Een ander 
voorbeeld van een marktsegment 
waar goede prijzen worden be-
taald, is het haardhout voor parti-
culieren. Er is een grote vraag 
naar haardhout en vooral voor 

loofhout was er tot voor kort wei-
nig alternatieve afzet beschikbaar. 

Het lijkt er dus op dat een ver-
schuiving naar meer hoogwaardig 
houtgebruik niet automatisch be-
tekent dat de prijzen ook stijgen. 
Wanneer een boseigenaar bij de 
houtverkoop als randvoorwaarde 
stelt dat het rondhout hoogwaar-
dig moet worden afgezet, dan zou 
dit kunnen leiden tot lagere op-
brengsten. Aanvullende financiële 
beloning kan de bosbeheerder sti-
muleren om toch randvoorwaar-
den te stellen voor een duurzame, 
hoogwaardige afzet van zijn rond-
hout.

Relatie bosbeheer en 
rondhoutketen
Het realiseren van een hoogwaar-

digere afzet van het Nederlandse 
hout vraagt om samenwerking 
binnen de gehele Nederlandse 
bos- en houtketen. Denk in het ge-
val van het bosbeheer aan booms-
oortenkeuze bij verjonging en de 
ontwikkeling van nieuwe bossen. 
Denk aan het maximaliseren van 
het aandeel naaldhout en het kie-
zen voor loofboomsoorten met een 
goede genenbasis en de potentie 
om mooi hout te leveren. Daar-

naast dienen tijdens het bleswerk 
de houtkwaliteit en de mogelijke 
verwerkingsmogelijkheden nog 
meer aandacht te krijgen. 

In het bosbeheer wordt meestal 
vanuit het aanbod geredeneerd. 
Wanneer het doel is tot een hoog-
waardigere afzet van het Neder-
landse hout te komen, dan is veel 
meer aandacht voor de uiteindelij-
ke afzet van het hout onontbeer-
lijk. Dat kan door op kleine schaal 
in korte ketens nichemarkten te 
ontwikkelen, maar ook door op 
grotere schaal langjarige afspra-
ken te maken over houtlevering 
aan individuele partijen of aan een 
samenwerkingsverband van zage-
rijen. 

Daarnaast spelen de Nederlandse 
rondhoutverwerkers, momenteel 

voornamelijk rondhoutzagerijen, 
een belangrijke rol. Zij verwerken 
namelijk het meeste hoogwaardi-
ge rondhout uit het Nederlandse 
bos en hebben bij meer aanbod 
van inlands hoogwaardig rondhout 
het voordeel dat de transportkos-
ten kunnen worden beperkt. Zij 
kunnen echter alleen blijven func-
tioneren wanneer zij zekerheden 
hebben over het rondhoutaanbod. 
Meer samenwerking tussen de 
bosbeheerder en de rondhoutsec-
tor is dan ook van groot belang.

Ten slotte
De studie heeft laten zien dat Ne-
derlands hout hoogwaardiger kan 
worden toegepast en dat daarmee 
een bijdrage geleverd wordt aan 
het behalen van de klimaatdoelen. 
De belangrijkste randvoorwaarde 
daarbij is dat het bos op een duur-
zame wijze wordt beheerd met 
aandacht voor alle facetten van het 

functioneren van het bos. Al dan 
niet geborgd via certificering. 
Daarnaast zal door het beheer in-
gespeeld moeten worden op de 
gevolgen van klimaatverandering 
voor het functioneren van het bos.

Bosbeheerders en de actoren bin-
nen de houtketen kunnen alleen 
door samen te werken zorgen voor 
een hoogwaardigere toepassing 
van hout uit het Nederlandse bos. 
Zeker op langere termijn. Op korte 
termijn zal de keuze voor een 
hoogwaardigere afzet in termen 
van klimaat niet altijd een betere 
prijs opleveren. Een financiële sti-
mulans als waardering voor het 
sturen in het beheer op hoogwaar-
dige houtkwaliteit en gezamenlijke 
aandacht voor de afzet hiervan 
richting de juiste kanalen voor 
hoogwaardige toepassing kunnen 

ervoor zorgen dat meer hout voor 
hoogwaardige toepassingen wordt 
gebruikt. 

De grootste stimulans voor het 
vergroten van de hoogwaardige 
afzet van Nederlands hout is ech-
ter de promotie van de toepassing 
van hout in sectoren als de wo-
ning- en utiliteitsbouw in algeme-
ne zin. 

Dit artikel is gebaseerd op het 
Bosbericht ‘Meer hoogwaardig ge-
bruik van Nederlandse hout’. Een 
cijfermatige onderbouwing is te 
vinden in dit Bosbericht en het 
rapport van de studie. Het rapport 
Meer hoogwaardig gebruik van 
Nederlands hout is beschikbaar 
op www.probos.nl.

Anne Reichgelt, Jasprina Kremers 
en Jan Oldenburger

Van het hout dat in het Nederlandse bos wordt geoogst, wordt 75 

procent als industrieel rondhout geoogst en 25 procent als 

haardhout. Van het industrieel rondhout werd in de periode 2014-

2018 gemiddeld 40 procent als zaaghout of profiel- en kisthout 

afgezet. Ongeveer 30 procent wordt verwerkt tot plaatmateriaal 

zoals MDF, OSB en spaanplaat .

“Een verschuiving naar meer hoogwaardig 
houtgebruik betekent niet automatisch dat de 

prijzen ook stijgen”

Brug van Japans Lariks, afkomstig uit Nederlands bos (foto: Probos)

Naaldhout wordt over het algemeen hoogwaardiger toegepast dan loofhout. (foto: Anne Reichgelt) 

Meer hoogwaardig gebruik 
van Nederlands hout
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POSCH is verkrijgbaar bij: Stierman De Leeuw

Woudhuizermark 79 ● 7325 AC Apeldoorn ● Nederland ● 31 (0)575 59 99 99 ●
info@stiermandeleeuw.nl ● www.stiermandeleeuw.nl

www.posch.com/k-415

WARE KRACHT. WARE PRESTATIE.

ALTIJD AAN UW ZIJDE De compacte zaag/kloof-
machine met kettingzaag
De SpaltFix K-415 zaagt, 
klooft en verwerkt stammen tot 
een doorsnede van 41 cm. Beschik-
baar met aftakas aandrijving of 
elektrische motor. Gemakkelijk te 
vervoeren met een tractor. Perfect 
voor brandhoutproductie.

BB0120

Axsel. De nieuwe naam 
voor chippen in het bos.

www.axsel.com

Adv Bosbouwkrant_132x195mm.indd   1 11-03-19   11:43

BB0096

Making Tree Work 
Safe and Efficient!

NIEUW! GMT TOTAL TREE CONTROL

Velgrijpers met het Total Tree Control systeem zijn 

ontwikkeld om het vasthouden van boomdelen na het 

moment van zagen mogelijk te maken. Hierbij wordt niet 

alleen de tilt-cilinder geblokkeerd, maar ook de beweging 

in alle richtingen in de cardanische ophanging. 

Flexibel aanleggen en vast wegnemen!

Tel +31 (0)544-370315    www.gmt-equipment.com/nl BB0121
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HANDIGE PARALLELGELEIDER
SCHAGEN - SUP4 is een hulpmid-
del om de liniaal van de cirkelzaag 
tijdelijk vast te zetten. De SUP4 
kan zowel horizontaal alsook ver-
ticaal als schuin toegepast wor-
den. Bij gebruik van SUP4 is de 
zaagtafel vaak overbodig.

Deze slimme universele parallel-
geleider is een ideaal hulpmiddel 
bij het schulpen van planken tot 
+/- 35 millimeter. Ook te gebruiken 

bij repeteerwerk, zagen van spon-
ningen, kopgevel en vloerplanken 
die met minder meten meteen op 
maat gemaakt kunnen worden.

Deze parallelgeleider is geschikt 
voor nieuwbouw, renovatie en res-
tauratie. Lopen muren schuin, 
rond of bol, dan is dit makkelijk 
pas te maken met SUP4. Zaagge-
leiders van bekende merken zoals 
Makita, De Walt, Hitachi/Hikoki en 
Festool zijn eenvoudig aan dit sys-
teem vast te klikken. De SUP4 pa-
rallelgeleiders worden per set van 
twee aangeboden door De Jong & 
Roos in Schagen.

NADERE INFORMATIE: 

SUP4

TELEFOON: 06 - 510 34 191

WWW.SUP4.NL

BASISGIDS ‘BOMEN EN STRUIKEN’
ZEIST - Veel boeken over bomen 
en struiken zetten in op de herken-
ning aan de hand van bladeren, 
bladknoppen, schorsstructuur en 
boomvorm. Informatie over bloe-
men en zeker vruchten en zaden is 
er veel minder. Dit boek laat juist 
veel details in de bloei-, vrucht- en 
zaadfase zien; helder in tekst en 
foto vastgelegd.

Bij de meeste bomen zijn de bloe-
men klein en groenachtig van 

kleur en daardoor onopvallend. 
Struiken daartegen hebben vaak 
grote en kleurige bloemen. In de 
lente overheersen ze soms het 
landschap. Meidoorn en Vogelkers 
zijn daar mooie voorbeelden van. 
Het is niet moeilijk om deze ge-
slachten te herkennen maar bei-
de kennen meerdere soorten bin-
nen hun geslacht en dan wordt 
het lastiger. Deze Basisgids biedt 
uitkomst bij de herkenning van 
deze soorten.

Arie van den Bremer is al van 
jongs af aan gefascineerd door 
planten. Hij weet uit ervaring dat 
determineren met een traditionele 
flora vaak lastig is. Daarom be-
sloot hij zich toe te leggen op het 
fotograferen van planten en het 

vastleggen van basiskenmerken. 
Hij schreef eerder diverse andere 
basisgidsen voor de KNNV Uitge-
verij.

VERKRIJGBA AR IN DE BOEKHANDEL EN 

VIA HTTPS://KNNVUITGEVERIJ.NL

SCHOONLOOPMATTEN 
AMERSFOORT - Zet een mond-
masker op, blijf op afstand, desin-
fecteer uw handen: in pandemietij-
den gelden deze drie basisregels 
voor wie entreehallen, winkels of 
restaurants bezoekt. Als geheu-
gensteuntje voor bezoekers, klan-
ten en gasten biedt textieldienst-
verlener MEWA passend geïllus-
treerde schoonloopmatten aan. 

De schoonloopmatten zijn bedrukt 
met afbeeldingen van mond- en 
neusbescherming, handdesinfec-
tie of 1,5-meter-afstandspijlen en 
ze herinneren eraan om voorzich-
tig te blijven. De schoonloopmat-
ten bieden dus meteen drie voor-

delen: ze dienen als afstandhou-
der, vuilvanger en informatief 
hulpmiddel in één product. Letter-
lijk terloops kunnen bedrijven gas-
ten op professionele wijze attent 
maken op de geldende hygiënere-
gels en zo de kans op besmetting 
voor medewerkers en bezoekers 
beperken. De matten zijn ook ge-
schikt voor gebruik binnen, bij-
voorbeeld als vuil- en blikvanger 
vlakbij de dispenser met ontsmet-
tingsmiddel. Dankzij een speciale 
rugcoating beschikken ze over een 
kreukvrije antisliplaag.

De informatieve matten zijn ver-
krijgbaar in koningsblauw en an-
traciet, in drie verschillende ma-
ten en zes verschillende designs. 
Alle matten kunnen gehuurd wor-
den volgens het principe van tex-
tielsharing: eenmaal besteld stelt 
de dienstverlener schone matten 
ter beschikking. Servicechauf-
feurs van MEWA halen de vuile 
matten regelmatig op en leveren 
ter vervanging schone matten af.
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NIEUWE GENERATIE 90 CC-KETTINGZAGEN 
ALMERE- Volgend jaar onthult 
Husqvarna een nieuwe generatie 
kettingzagen van 90 cc, na het suc-
ces van iconische zagen zoals de 
281 XP, 288 XP, 390 XP en 395 XP. 
In de nieuwe generatie krachtige 
kettingzagen van Husqvarna staan 
prestaties, wendbaarheid en duur-
zaamheid centraal, met de be-
trouwbaarheid en productiviteit 
waar professionals op rekenen.

Vanaf 2021 biedt Husqvarna nieu-
we kettingzagen met 90 cc-benzi-
nemotor aan, die samen met bos-
bouwers en boomverzorgers ont-
wikkeld zijn. De nieuwe generatie 
kettingzagen heeft een nog hoger 
zaagvermogen, is ergonomischer 
en is zeer wendbaar. Ze zijn uitge-
rust met de X-Cut-ketting van 
Husqvarna en nieuwe lichtgewicht 
bladen, zodat zowel professionele 
bosbouwers als boomverzorgers 
kunnen profiteren van het extreem 
krachtige zaagsysteem dat speci-
aal voor de meest veeleisende 
 taken ontwikkeld is. 

Meer capaciteit
“De nieuwe serie 90 cc-kettingza-
gen zijn in de eerste plaats ont-

worpen om hun voorgangers te 
overtreffen”, zegt Wim van Veld-
huizen, Pro Sales Manager Husq-
varna Division. “We hebben de 
zaagcapaciteit opgedreven, maar 
ook het gewicht geoptimaliseerd 
en het evenwicht verfijnd, zonder 
duurzaamheid in het gedrang te 
brengen. Of u nu als bosbouwer 
werkt in een afgelegen gebied of 
als professionele boomverzorger 
zieke bomen verwijdert in de stad, 
u kunt altijd vertrouwen op Husq-
varna’s nieuwe, krachtige genera-
tie 90 cc-machines.” 

Binnenkort maakt Husqvarna 
meer details bekend over de nieu-
we generatie 90 cc-kettingzagen 
en de nieuwe technologie. Ze zul-
len beschikbaar zijn vanaf half 
2021 bij Husqvarnadealers. 
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KRACHTIGE KETTINGZAAG
BREDA - STIHL heeft met de 
STIHL MS 881 ‘s werelds krachtig-
ste in serie geproduceerde ket-
tingzaag in zijn assortiment, dank-
zij een cilinderinhoud van 121,6 
cm3 en een vermogen van 6,4 kW. 
Meer nog, door de moderne STIHL 
2-MIX-motor is het de enige op de 
markt in die vermogensklasse die 
voldoet aan de strenge eisen van 
de Europese emissienorm Euro-5.

De zaag is ideaal te gebruiken voor 
professionele houtkap of gebruik 
in mobiele zaagmolens. De opti-
malisatie van de uitstoot in verge-
lijking met de MS 880 had geen in-
vloed op het gewicht. Hierdoor 
blijft de verhouding tussen vermo-
gen en gewicht onveranderd op 
het lage niveau van 1,5 kg/kW. 
Handig wanneer elke gram telt. 
Verder blinkt de MS 881 uit in 
comfort. Dankzij de stopknopfunc-
tie is de nieuwe kettingzaag steeds 
startklaar. Daarnaast bieden de 
tegen verlies beveiligde moeren 
op het geoptimaliseerd ketting-
wieldeksel extra comfort bij het 
vervangen van de ketting. Verder 
heeft hij een modernere oliepomp 

die het oliedebiet op basis van de 
vraag regelt en zo een optimale 
oliestroom garandeert. Ten slotte 
heeft STIHL de MS 881 ook naar 
een hoger niveau getild op het vlak 
van service en onderhoud. Via de 
diagnoseaansluiting kunnen alle 
relevante gegevens worden uitge-
lezen. En de efficiënte HD2-filter 
verhoogt de levensduur.

Vermogen
Met een cilinderinhoud van 121,6 
cm3 en een vermogen van 6,4 kW 
is de STIHL MS 881 de krachtigste 
in serie geproduceerde ketting-

zaag ter wereld. Dankzij dit uitzon-
derlijk vermogen is het dus een 
uitstekende keuze voor professio-
nele houtkap of voor het gebruik in 
mobiele zaagmolens. De ketting-
zaag is standaard uitgerust met 
een 75 cm lange zaaggarnituur 
bestaande uit het STIHL Rolloma-
tic ES zaagblad en de STIHL .404” 
Rapid Super zaagketting. Je kan 
hem echter ook gebruiken met 
zaagbladen met een lengte tot 105 
cm.

Emissiewaarden
De nieuwe MS 881 is uitgerust met 
een moderne STIHL 2-MIX-motor. 
Deze zorgt voor zeer goede emis-
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siewaarden en een laag brand-
stofverbruik. Zo is deze ketting-
zaag de enige op de markt in haar 
vermogensklasse die voldoet aan 
de strenge eisen van de emissie-
norm Euro-5. Verder werd de opti-
malisatie van de uitstoot zo uitge-
voerd dat ze geen invloed had op 
het gewicht. De vermogen/ge-
wichtsverhouding blijft dan ook 
ongewijzigd op het niveau van de 
MS 880, namelijk 1,5 kg/kW.
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De nieuwe generatie kettingzagen van 

Husqvarna zijn uitgerust met de X-Cut-

ketting en nieuwe lichtgewicht bladen. 

(fotocredits: Husqvarna)

Dankzij de verhoogde en opgedrukte vellijn is het mogelijk om nauwkeuriger te werk te 

gaan. 

Deze universele parallelgeleider is een 

ideaal hulpmiddel bij het schulpen van 

planken tot +/- 35 millimeter.

De deurmat wijst bezoekers op de nood-

zaak om afstands- en hygiëneregels te 

volgen. (foto: MEWA)
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