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APELDOORN - Begin dit jaar is het Fonds Stichting Boswerk opengesteld. In het Fonds is het batig saldo van 
de ontbonden Stichting Boswerk ondergebracht. Dit tegoed wordt aangewend ter bevordering van een 
structureel gezonde werkgelegenheidssituatie ten behoeve van de instandhouding van bos en landschap. 

Het Fonds kan vanuit de bos- en 
natuursector geïnitieerde klein-
schalige projecten meefinancieren 
die voldoen aan de doelstelling van 
de voormalige Stichting. Het gaat 
om verbetering van de duurzame 
inzetbaarheid van werknemers en 

toegang tot de arbeidsmarkt. Ui-
teraard spelen daarbij de werkge-
vers een belangrijke rol.

Welk soort projecten?
Gedacht wordt aan projecten die 
bijvoorbeeld liggen in de sfeer van 

het bevorderen van duurzame in-
zetbaarheid van werknemers bij 
kleine werkgevers en het bevorde-
ren van scholing en ontwikkeling. 
Ook het verbeteren van communi-
catie en goed werkgeverschap 
komt in aanmerking, evenals het 
bevorderen van stageplaatsen en - 
begeleiding (aandacht voor leer-
momenten). Ook bedrijven die ge-
legenheid creëren voor het opdoen 
van werkervaring door jongeren 
en andere groepen die een achter-
stand op de arbeidsmarkt heb-
ben., kunnen een aanvraag indie-
nen. Ook initiatieven die de ar-
beidsomstandigheden voor geïso-
leerde arbeid in bos en natuur 
(veiliger alleen aan het werk/con-
tact met de ‘buitenwereld’) bevor-
deren, komen in aanmerking.

Indienen bijdrage-aanvraag
Vanaf 1 april tot en met 29 april 
2021 kunnen aanvragen voor bij-
dragen uit het Fonds worden inge-
diend.
NADERE INFORMATIE: FONDS.STICH-

TINGBOSWERK@OUTLOOK.COM 

BROCHURE RICHTLIJNEN
NATUURVOLGEND BOSBEHEER
WAGENINGEN - Pro Si lv a 
Nederland heeft de brochure 
‘Richtlijnen natuurvolgend bos-
beheeer’ uitgebracht. De bro-
chure geeft handvatten voor het 
toepassen van uitkapbeheer in 
bossen volgens de Pro Silva-
principes. Pro Silva hoopt dat 
deze publicatie leidt tot inspira-
tie voor bosbeheerder om te 
werken aan mooiere, maar 
vooral beter functionerend en 
vitale bossen.

Pro Silva Beheer is gericht op de 
teelt van kwaliteitshout binnen 
een gemengd, kleinschalig, on-
gelijkjarig bosecosysteem met 
een fors aandeel inheemse 
boomsoorten. Uitkapbeheer is 
hier bij het uitgangspunt. 

Dit uitkapbeheer is een manier 
van beheer waarbij gestuurd 
wordt in de bosontwikkeling. Dat 
gebeurt door ingrepen op het 
kleinst mogelijke niveau, name-
lijk dat van de individuele boom, 
met respect voor de kernwaar-
den van het betreffende bos. Het 
gaat er daarbij om het maximale 
te halen uit iedere afzonderlijke 
boom in de wetenschap dat iede-
re boom een functie vervult. Pri-
mair gaat het om de financiële 

waarde van de boom, maar even-
goed kan het gaan om de natuur- 
of belevingswaarde of bijvoor-
beeld om een dienende waard 
zoals het bieden van goede licht-
condities, het bijdragen aan een 
bosmilieu, aan bosstabiliteit of 
als zaadbron. 

Inspiratie
De oorspronkelijke Franstalige 
brochure is geschreven door 
Christine Sanchez van het Waal-
se Forêt Nature. De brochure is 
vertaald door Frits Mohren, 
hoogleraar bosecologie en bos-
beheer aan de Wageningen Uni-
versiteit. Het in de brochure be-
schreven uitkapbeheer moet niet 
worden gezien als en kant-en-
klare methode. De handreikingen 
en voorbeelden zijn afkomstig uit 
Wallonië en zijn niet allemaal één 
op één toepasbaar op de Neder-
landse situatie. De brochure is 
dan ook vooral bedoeld om Ne-
derlandse beheerders te inspire-
ren en om hen uit te dagen om 
zelf aan de slag te gaan met uit-
kampbeheer en ervaring op te 
doen met deze beheervorm. 

Pro Silva is onderdeel van de Ko-
ninklijke Nederlandse Bosbouw 
Vereniging. 

EERSTE NKC CERTIFICERING 
APELDOORN - Vier deelnemers 
hebben op 15 maart met goed ge-
volg het Nederlands Kettingzaag 
Certificaat (NKC) examen bij Praktijk 
Centrum Bomen afgelegd. De deel-
nemers deden examen op het NKC 
niveau 1 ‘Korten van liggend hout’. 
Het examen is een mijlpaal en een 
nieuwe standaard voor opleiders om 
professionals en particulieren uni-
form op te leiden. Dit certificaat is 
het bewijs dat de houder kennis en 

kunde heeft op een uniform vastge-
steld niveau. Praktijk Centrum Bo-
men is een erkende NKC examenin-
stelling. Het NKC wordt uitgegeven 
en beheerd door Bureau Erkennin-
gen. De trainers Bart Exterkate, 
Willem van Delft, Frits Spek en Mark 
Hullegie zijn gecertificeerd NKC 
examinatoren. Het examen bestaat 
uit een theorie- en een praktijkdeel.
NADERE INFORMATIE:

WWW.PCBOMEN.NL

Fonds werkgelegenheid
IN BOS- EN NATUURSECTOR

Financiering heeft betrekking op de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werk-

nemers en toegang tot de arbeidsmarkt. (Foto: BBA-Wageningen, 2021)
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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
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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 BB0133



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

EN DE WINNAAR IS …
LEERSUM - De Millennium Steeneik van Lecina (foto) 
mag een jaar lang de titel European Tree of the Year 
dragen. De Spaanse boom behaalde een recordaantal 
van 104.264 stemmen. De Italiaanse Curinga Plataan 
werd tweede en de Russische Oude Oosterse Plataan 
derde. Aan de Europese boomverkiezing, die voor het 
elfde jaar werd gehouden en jaarlijks georganiseerd 
wordt door de Environmental Partnership Associati-
on, deden veertien landen mee. De Nederlandse bij-
drage, de Moeierboom uit Etten-Leur, eindigde op een 
zesde plek. Nooit eerder behaalde een Nederlandse 
boom zoveel stemmen bij de verkiezing. De 345 jaar 
oude linde op de Markt in Etten-Leur sleepte maar 
liefst 34.244 stemmen in de wacht. 
DE VOLLEDIGE UITSLAG STAAT OP WWW.TREEOFTHEYEAR.ORG.

DE HOGE 
VELUWE KRIJGT 
EUROPESE 
ERKENNING 
 
H O E N D E R L O O  –  H e t 
Nationale Park De Hoge 
Veluwe is door het Europese 
project Land Is For Ever aan-
gewezen als voorbeeld van 
succesvol natuurbeheer ter 
behoud en bescherming van 
biodiversiteit. Land Is For 
Ever is een project dat draait 
om bescherming van biodi-
versiteit door landgoedeige-
naren. Aangezien zo’n 60 
procent van het Europese 
oppervlak privaat eigendom 
is, kunnen Europese doelen 
voor natuurbehoud alleen 
gehaald worden als land-
goedeigenaren betrokken 
zijn. De Hoge Veluwe deelt 
binnen het project haar ken-
nis op dit gebied. Het Park is 
het grootste  aaneengeslo-
ten en actief beheerde, par-
ticuliere natuurgebied in 
Nederland en is grotendeels 
afhankelijk van zijn jaarlijks 
circa 600.000 betalende be-
zoekers.

STIHL VERKLEINT ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 
WAIBLINGEN - Stihl werkt aan 
zijn belofte om zijn wereldwijde 
ecologische voetafdruk te ver-
minderen. In een eerste fase 
w o r d e n  a l l e  f a b r i e ke n  i n 
Duitsland (Waiblingen, Fellbach, 
Ludwigsburg, Weinsheim, Wiechs 
am Randen) en het distributie-
centrum in Dieburg vanaf 2021 
klimaatneutraal. 

De focus komt te liggen op de di-
recte en indirecte CO2-uitstoot 
waarop het bedrijf rechtstreekse 
invloed kan uitoefenen. In de toe-
komst gaat Stihl de volledige elek-
triciteitsbehoefte dekken met 100 
procent groene stroom. De CO2-
emissies die ze op korte termijn 
niet kunnen vermijden, zullen ze 
compenseren door steun aan in-

ternationale klimaatbescher-
mingsprojecten die zijn gecertifi-
ceerd met de internationaal er-
kende onaf hankel i jke  G old 
Standard. Op langere termijn wil 
Stihl de uitstoot verminderen door 
duurzame energie-efficiëntie-
maatregelen in te voeren. Daar-
naast gaat Stihl de opwekking van 
de eigen groene energie aanzien-

Wet kwaliteitsborging vraagt 
om goede voorbereiding 
WAGENINGEN – Op 1 januari 2022 
treedt de Wet Kwaliteitsborging 
in werking. Het doel van deze 
nieuwe wet is meer toezicht en 
controle in de bouw, zodat bou-
wers zich aan de geldende kwali-
teitseisen houden. Het huidige 
bouwbesluit wordt opgenomen in 
de Wkb. Alle gebouwen, ook niet 
vergunningsplichtig, vallen hier-
onder (van blokhut, schuur, fiet-
senhok tot grote woning en alles 
ertussenin). 

Een grote verandering is dat de 
aannemer hoofdverantwoordelijke 
wordt van het bouwwerk. De op-
drachtgever van het bouwwerk 
(bijv. de consument) kan terugval-
len op de aansprakelijkheid van de 
aannemer. Om de eisen ten aan-
zien van het product te kunnen 
waarborgen zal de aannemer zijn 
leveranciers (bijv. de houthandela-
ren) verzoeken om bewijslast te 
gaan aanleveren dat aantoont dat 
wat zij geleverd hebben aan de ge-
stelde eisen voldoet. Dit bewijslast 
zal de aannemer archiveren in zijn 
opleverdossier. Dit proces wordt 
gecontroleerd door de kwaliteits-

borger. Deze kwaliteitsborger zal 
met name het dossier controleren 
en dan is het hebben van onder an-
dere de prestatieverklaring op het 
toegepaste materiaal een makke-
lijk te controleren punt. Fabrikan-
ten/producenten zijn verplicht om 
hun houtgerelateerde producten 
te voorzien van een CE-markering 
met de daarbij behorende presta-
tieverklaring. Handelaren dienen 

deze prestatieverklaringen door te 
zetten naar de klanten aan wie ge-
leverd wordt. Als handelaar is het 
niet van belang of de leverancier 
uit Europa komt of niet. Alle pro-
ducten die op Europese markt ver-
handeld worden moeten hieraan 
voldoen. 

NADERE INFORMATIE:

WWW.EVANBUYTENDIJK.NL

COLUMN
Rekenen 

Bosexploitatie kost geld. We 
zijn gewend dat deze kosten 
bij de houthandel liggen, 
verpakt in de houtprijs op 
stam. De verkoopwijze ‘hout 
op stam’ klinkt risicoloos 
voor de verkoper, de bosei-
genaar. Met het vermijden 
van enig risico op de ver-
koopomstandigheden wordt 
een ander risico finaal over 
het hoofd gezien.

De houtkoper bepaalt welk 
type materieel wordt inge-
zet. Veelal wordt voor de al-
lergoedkoopste optie geko-
zen: de laagste exploitatie-
prijs. Logisch zou je denken, 
maar niets is minder waar. 
Met de goedkoopste optie 
krijg je de meest ongewens-
te exploitatie wijze en machi-
nes in je bos. Exploitanten 
van bosbouwmaterieel, de 
bosexploitanten, worden 
vanuit de houthandel of op-
drachtgever onder druk ge-
zet om de laagste prijs te be-
rekenen.

Een basis bosexploitatie 
wordt vaak op 19 euro per 
kubieke meter op stam ge-
steld. Maar is dat een reële 
prijs?
Even rekenen:
Een gemiddelde moderne 
houtoogstmachine, de har-
vester, kost reëel gezien 225 
euro per uur. Een even mo-
derne uitrijmachine, de for-
warder, kost 95 euro per uur. 
Deze set van twee machines 
kan bij een gemiddelde ex-
ploitatie in Nederland het 
gehele vel- en oogstwerk 
doen. 
Bij een gemiddelde dagpro-
ductie in het gemiddelde Ne-
derlandse bosperceel mag 
de exploitant blij zijn als hij 
continue boven de 75 kuub 
per dag kan oogsten. In 
hoogwaardige productiebos-
sen ligt de dagproductie ui-
teraard vele malen hoger.
In deze berekening is geen 
rekening gehouden met de 
variabelen; bodem- en ter-
reinomstandigheden, uitrij-
afstanden, maximale toege-
laten bodemdruk, wel of 
geen oogstpaden, wel of 
geen motormanuele velling-
as sis tent ie ,  s tor ingen, 
weersomstandigheden en 
gemakkelijk te oogsten volu-
mineuze stammen.
De dagkosten van een har-
vester liggen op circa 9,7 
machine uren x het uurta-
rief: 2183 euro per dag. Met 
een dagproductie van 75 
kuub kost het vellen en uit-
snoeien 29,11 euro per kuub. 
Daar komen de uitrij kosten 
nog bij. 
Wie betaalt het verschil? De 
exploitant! De laagste prijs 
betekent automatisch struc-
turele onderbetaling van de 
exploitant. Hoe lang houden 
Nederlandse bosexploitan-
ten dit nog vol?
En wordt uw bos daar beter 
van?

Bos Beschermt,
George Borgman

Alle gebouwen, ook niet vergunningsplichtig, vallen onder de nieuwe Wet 

Kwaliteitsborging, dus ook de blokhut, schuur en het fietsenhok. (foto: Elsemargriet via 

Pixabay)

lijk verhogen. Na Stihl Duitsland – 
met ongeveer 40.000 ton de be-
langrijkste bron van CO2-uitstoot 
binnen de Stihl Groep – volgen in 
2022 alle andere wereldwijde pro-
ductiebedrijven: Oostenrijk, Zwit-
serland, China, de Verenigde Sta-
ten, Brazilië en de Filippijnen. De 
distributiebedrijven over de hele 
wereld zullen van 2023 tot uiterlijk 
2028 geleidelijk worden opgeno-
men in de klimaataudit. 
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AMERSFOORT - Staatsbosbeheer hoopt het plantseizoen 2020/2021 af 
te sluiten met zo’n 180 hectare nieuw bos binnen het bestaande be-
heerareaal. De ambitie is, in de periode 2020 tot 2030 5.000 hectare 
nieuw bos aan te planten. Goed plantwerk betekent vakmanschap, van 
terreinvoorbereiding, een beplantingsplan en goede plantsoenkeuze 
tot en met beoordeling van het plantwerk en nazorg.

Directe aanleiding zijn het Neder-
landse Klimaatakkoord en de Bos-
senstrategie, daarnaast ook de ei-
gen Bosvisie. In het rijksbeleid is 
een pakket maatregelen afgespro-
ken dat de Nederlandse CO2-uit-
stoot in 2030 met ten minste 49 
procent moet terugdringen. Nieuw 
bos en de ambitie voor het vernat-
ten van 5.000 hectare veengebie-
den dragen daaraan bij. Bos is in 

HOGE OPBRENGSTEN RONDHOUTVEILING
ARNHEM - Er waren mooie opbrengsten voor de 367 kavels tijdens de 
eerste online rondhoutveiling op zaterdag 27 februari. De gemiddelde 
prijzen lagen een stuk hoger dan de voorgaande jaren. Vooral eik en 
iep gingen voor flinke bedragen weg. 

De klapper was dit jaar een zwarte 
noot van 2,6 kubieke meter. Fijn-
hout Drenthe kocht deze boom 
voor maar liefst 2600 euro per 
kuub. De Drentse houthandel uit 
Nieuw-Amsterdam is al jaren één 
van de grote opkopers en doet 
jaarlijks goede zaken op de rond-
houtveiling. Een tweede juweeltje 

dat deze houthandel opkocht was 
een taxus van 1,7 kubieke meter, 
voor de prijs van 1300 euro per 
kuub. Er waren dit jaar meer dan 
honderd bieders en er was een 
veelvoud aan ‘kijkers’ die de online 
veiling onder leiding van veiling-
meester Alexander Pechtold volg-
den. Vooral eik en iep gingen voor 

flinke bedragen weg. Een van de 
kavels iep bracht 1600 euro per 
m3 op, terwijl het hoogste bod op 
iep vorig jaar nog 925 euro per 
kuub was. Het recordbedrag van 
vorig jaar is daarmee al weer ge-
broken. Een gewilde inlandse eik 
bracht 750 euro per kuub op. 1300 
euro per kubieke meter werd ge-
boden voor een kavel taxus. 

De gemiddelde prijs voor het hout 
lag dit jaar op 271,45 euro, dat is 
74,88 euro hoger dan vorig jaar, 
2020 (196,57 euro). Slechts 1 van 
de 367 kavels bleef onverkocht.

Een aantal gemiddelde prijzen per 
kubieke meter per (gangbare) 
soort (2021):
• Zwarte noot . . . . . . . .€ 1.800,00
• Plataan . . . . . . . . . . . . . € 153,09
• Iep . . . . . . . . . . . . . . . . . € 324,39
• Japanse lariks . . . . . . . € 153,75
• Douglas. . . . . . . . . . . . . € 153,75
• Beuk . . . . . . . . . . . . . . . € 160,22
• Amerikaanse eik . . . . . .€ 158,10
• Inlandse eik . . . . . . . . . € 309,20
• Acacia . . . . . . . . . . . . . . .€ 281,17
• Es . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 198,33
• Esdoorn. . . . . . . . . . . . . € 194,44
• Walnoot . . . . . . . . . . . . . € 473,92 

3 MILJOEN BOMEN IN VIJF JAAR
UTRECHT - De Unie van Bosgroepen, FSC Nederland en StukjeNatuur 
hebben de handen ineen geslagen om de komende vijf jaar 3 miljoen 
bomen te planten. De start van dit ambitieuze project vond plaats op 
Landgoed Prattenburg bij Rhenen. 

StukjeNatuur richt zich op extra 
aanplant van bomen en andere kli-
maatmaatregelen in Nederlandse 
bossen. Dit doet dat organisatie 
met behulp van sponsoring en do-
naties van particulieren en bedrij-
ven. Het doel is om klimaatbesten-
dige bossen te realiseren met 
meer biodiversiteit en extra CO2-
opslag. StukjeNatuur werkt sa-
men met de Unie van Bosgroepen 
en FSC Nederland en beschikt zo-
doende over veel kennis en erva-
ring om aan de slag te gaan in FSC 
-gecertificeerde bossen in heel 
Nederland.

Mede-oprichter Will Oppo van 
StukjeNatuur vertelt: “Sinds ik re-
gelmatig door het buitengebied 
van Nederland fiets en zie dat de 
natuur steeds verder wordt ver-
drongen door nieuwbouw en gras-
landen zonder bloemen, heb ik mij 
extra willen inzetten voor meer 

natuur en daar gaan we nu mee 
van start.” Het gaat om bos op 
particuliere terrein, zoals land-
goederen, maar ook om gemeen-
tebossen. Inmiddels zijn vier ge-
bieden geselecteerd, verspreid 
over vier provincies. Het is een be-
wuste keuze van StukjeNatuur om 
verspreid door Nederland bomen 
te planten, om het zo onder de 
aandacht te kunnen brengen van 
zo veel mogelijk mensen. 

Over StukjeNatuur
Stichting StukjeNatuur is een non-
profit organisatie van gedreven 
natuurliefhebbers die zich inzet 
voor hoogwaardige natuurontwik-
keling door heel Nederland. De 
stichting wil dat met zoveel moge-
lijk mensen samen doen om de 
betrokkenheid bij de natuur te ver-
groten. 
MEER INFORMATIE: 

WWW.STUKJENATUUR.NL

BREEDBAND BOMENZAAG
HOLTEN - Sinds het voorjaar van 
2019 beschikt Richard Wigink Hol-
ten BV over de eerste breedband 
bomenzaag van Woodmizer in Ne-
derland. Oftewel de WB 2000. De 
zaag is voorzien van een aan- en 
afvoertafel met sorteermogelijk-
heid, wordt bediend met twee joy-
sticks en kan boomstammen ver-
zagen met een totaallengte van 
10.00 meter en diktes tot ongeveer 
80 centimeter. De houtzagerij ver-
zaagt veel eiken en douglas voor 
de productie van hooibergen en 
gebintconstructies en daarnaast 

planken en overig balkhout ten be-
hoeve van overkappingen priëlen, 
buitenbanken en tafels en alle ove-
rige houtcreaties. 
Ook hooibergroedes zagen be-
hoort tot de mogelijkheden. Te-
vens levert het bedrijf veel be-
zaagd hout op aanvraag van onder 
andere voor aannemers en parti-
culieren. 

NADERE INFORMATIE:

RICHARD WIGINK HOLTEN BV

TELEFOON: 0548 - 36 38 83

WIGINK.NL

en langdurig al zijn functies in het 
bos kan vervullen. 

Vakmanschap
Goed plantwerk betekent vakman-
schap, van terreinvoorbereiding, 
een beplantingsplan en goede 
plantsoenkeuze tot en met beoor-
deling van het plantwerk en na-
zorg. Ervaring leert dat vooral de 
planning en oog voor details bij de 
plantsoenzorg beter kunnen. Met 
planten op zo’n grote schaal blijkt 
bij de aannemers en ook in de ei-
gen organisatie weinig ervaring 
meer te zijn. Bovendien wordt het 
plantseizoen korter, van december 
tot half maart, en daarbinnen is 
nog speling nodig voor perioden 
met onwerkbaar weer. Kortom, 
nauwkeurig plannen, vroeger be-
ginnen met terreinvoorbereiding, 

tijdig plantsoen bestellen en de 
juiste kwaliteitseisen stellen (zie 
hiervoor het boek ‘Bestellen van 
plantsoen’). Dit alles lijkt logisch, 
maar deze zaken lopen niet overal 
goed en zijn dus belangrijk om 
aandacht aan te besteden.

Het lijkt zo eenvoudig, maar hoe 
vaak zien we onvoldoende plant-
soenzorg? Let er bij de ontvangst 
van het plantsoen op dat het vol-
doet aan de kwaliteitseisen. Bedek 
de wortels goed bij het inkuilen. 
Als bossen plantsoen uit de kuil-
plaats worden gehaald, bedek dan 
de wortels, evenals tijdens het 
transport naar de plantplaats. En 
controleer het plantwerk, liefst 
twee keer per dag, om te kunnen 
bijsturen. Zo komt nieuw bos echt 
van de grond.

Goed plantwerk 
BETEKENT VAKMANSCHAP

Veilingmeester Alexander Pechtold (r) liet in totaal 367 kavels onder zijn hamer doorgaan. 

Op 11 december werden de eerste bomen voor StukjeNatuur geplant op Landgoed 

Prattenburg. Op de foto (vlnr) Nicole Olland (directeur Unie van Bosgroepen), Liesbeth Gort 

(directeur FSC Nederland), Dirk van Hout (medeoprichter StukjeNatuur), Arjan Alkema 

(adjunct-directeur FSC Nederland), Gerard Koopmans (groepsmanager FSC Unie van 

Bosgroepen) en Will Oppo (medeoprichter StukjeNatuur) 

het relatief bosarme Nederland in 
de context van de steeds schaar-
ser wordende ruimte een gewaar-
deerde vorm van grondgebruik, 
waarin verschillende functies zijn 
te combineren. De Coronacrisis 
maakt de behoefte daaraan over-
duidelijk.

Functiecombinaties
Een voorbeeld van functiecombi-
naties is het nieuwe ooibos in een 
deel van de Geitenwaard bij Her-
wen. Uitbreiding van zeldzame en 
voor Nederland karakteristieke 
bostypen wordt hier gecombi-
neerd met andere ruimtelijke ont-
wikkelingen zoals waterveiligheid. 
Waar bossen in de uiterwaarden 
vrijwel allemaal tot grasland zijn 
omgevormd ontwikkelt Staatsbos-
beheer ooibos op gronden van 
Rijkswaterstaat en op eigen grond. 
Daarbij gaat het om gevarieerd 
bos met boomsoorten van hard-
houtooibos en op de lagere delen 
overwegend wilgensoorten en 
ruimte voor spontane bosontwik-
keling. 

Toename plantwerk
Bovenop de enorme opgave voor 
nieuw bos komen herplant van 
door essentaksterfte en letterzet-
ter aangetaste bossen, reguliere 
bosverjonging, revitalisering van 
bestaand bos en aanleg van com-
pensatiebos. Plantwerkzaamhe-
den nemen daardoor flink toe. Bo-
men planten vergt zorg voor iede-
re boom zodat deze goed aanslaat 

Slecht ingekuild plantsoen: blootliggende 

wortels. (foto: Coert Donker, Staatsbos-

beheer)

Geslaagde verjonging: gemengd en toekomstbestendig. (foto: Gerard van Breemen, 

Staatsbosbeheer)
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WAGENINGEN - Wie denkt dat de aanleg van een stukje bos een kwestie is van de aankoop van wat wille-
keurig zaai- of plantgoed heeft het mis. Biodiversiteit, maar ook hoogwaardige kwaliteit, zowel fysiek als 
generatief, in relatie met productie, spelen een belangrijke rol. Zeker als betreffende bosbeheerder aan-
spraak wil maken op overheidssubsidie. Dan heeft de kweker alsook de afnemer te maken met de zaai – en 
plantgoedwet en de EG-richtlijn 1999/105/EG voor bosbouwkundige richtlijnsoorten die bepalingen stellen 
omtrent de handel en registratie van de richtlijnsoorten. Houdt hij zich er niet aan, dan is zelfs sprake van 
een strafbaar delict. 

De afgelopen twintig jaar is in Ne-
derland betrekkelijk weinig aan-
dacht besteed aan de kwaliteit van 
goed zaaigoed en goed plantsoen. 
Sinds korte tijd wordt de waarde 
daarvan weer ingezien. Leidend 
daarbij is de ‘Nederlandse Ras-
senlijst Bomen’ of kortweg ‘Ras-
senlijst’. De Rassenlijst omvat 
zaad- en stekopstanden en rassen 
van soorten die onder de EU-bos-
bouwrichtlijn (1999/105/EG) met 
betrekking tot het verhandelen van 
bosbouwkundig teeltmateriaal 
vallen. Deze richtlijn is in Neder-
land uitgewerkt in de Zaaizaad- en 
Plantgoedwet. De daaruit volgen-
de Nederlandse Rassenlijst Bo-
men staat onder toezicht van de 
Raad van Plantenrassen en wordt 
wetenschappelijk ondersteund 
door het Centrum voor Genetisch 
Bronnen Nederland (CGN). De 
Rassenlijst biedt veel informatie 
over genetische kwaliteit van bo-
men, de kwaliteitsborging van uit-
gangsmateriaal (soorten, rassen 
en opstanden) en de autochtone 
herkomst.  
 
Lange adem
De uitvoering ligt echter bij de 
sector. De Rassenlijst Bomen is 
een hulpmiddel bij de aanplant van 
landschappelijke beplantingen, 
bossen en bossen met als (neven)
functie productie. De lijst heeft be-
trekking op bomen en struwelen, 
maar bevat ook een aanbevelende 
lijst van soorten, rassen en op-
standen, bijvoorbeeld alle boom- 
en struiksoorten die niet onder de 
EU-richtlijn vallen. Lammert 
Kragt en Henk Tingen zijn namens 
Staatsbosbeheer nauw betrokken 
bij deze Rassenlijst. Kragt als se-
nior-adviseur Zaad & Plantsoen 
en Tingen als adviseur voor Ont-
werp en Aanleg.  “Het is van be-
lang dat bij de aanplant van bomen 
en struwelen de juiste kwaliteit en 
herkomst wordt gehanteerd, om-
dat de aanplant van bomen en 
struwelen een zaak van de lange 
adem is. Foute aanplant en slechte 
herkomst nu is niet zomaar her-

steld en heeft decennialang gevol-
gen”, zegt Kragt.

Zwendel
Wat kwalitatief goed zaai- en 
plantgoed is, is bekend. Die soor-
ten en rassen staan geregistreerd 
in de Rassenlijst. Kragt legt uit 
waar het nog wel eens misgaat, 
met name bij de eindgebruiker: 
“Als het gaat om zaad- en plant-
goed, kijken we altijd naar twee 
kwaliteiten: de genetische kwali-
teit en de fysieke kwaliteit. Indien 
de eindgebruiker bos wil planten 
dat voldoet aan de eisen van de 
wet Natuurbescherming (voor-
heen De Boswet, red) en daarvoor 
plantgoed via derden betrekt, 
dient hij op de hoogte te zijn van de 
registratie en de herkomst van het 
plantgoed. De kweker moet daar-
voor een herkomstcertificaat dan 
wel een leveranciersdocument 

overleggen, waarop het basiscer-
tificatienummer van de partij, uit-
gegeven door de NAK, staat ver-
meld. Dat maakt het mogelijk om 
terug te redeneren tot de bronpar-
tij zaad of stek en betreffende de 
herkomst van een soort om daar-
mee te kunnen controleren of de 
soort is geregistreerd en van wel-
ke genetische herkomst deze is. 
Indien de zaadhandelaar en/of 
kweker geen registratie bijhoudt, 
is deze strafbaar op basis van een 
economisch delict. Voor de eind-
gebruiker kan dat vervelende ge-
volgen hebben. Allereerst heeft hij 
dan een soort waarvan de her-
komst niet staat geregistreerd en 

dat kan gevolgen hebben voor de 
subsidieverstrekking. Maar daar-
naast kan hij, net als de kweker, 
ook schuldig worden bevonden 
aan dat economisch delict.”  
 
Goede opdrachtvraag
Tingen vervolgt: “Er is een goede 
omschrijving van wat goed en be-

trouwbaar plantgoed is, maar wij 
zouden ook graag zien dat de eind-
gebruiker een betere rol c.q. bete-
re mogelijkheden krijgt om bij 
voorbaat te controleren of hij het 
juiste materiaal krijgt. Dat kan op 
twee manieren. Allereerst moet 
hij de goede ‘uitvraag’ c.q. ‘op-
drachtvraag’ weten te stellen. 
Daarnaast moet hij toegang krij-
gen tot het controlesysteem, zodat 
bij uitlevering van het plantgoed 
onmiddellijk aan de hand van het 
leveranciersdocument (certificaat) 
gecontroleerd kan worden of de 
gegevens kloppen. Dat betekent 
ook dat de subsidiegever, veelal de 
Provincies, meer, maar vooral be-
tere expliciete voorwaarden kan 
stellen aan de herkomst van het 
zaai- en plantgoed voor landschap, 
bos en natuur. Die regelgeving is 
nu nihil.”

Twee uitgangspunten
En juist die kwaliteit van zaai- en 
plantgoed is vanuit twee uitgangs-
punten gezien belangrijk: biodiver-
siteit en functie. Tingen: “Heb je 
geen goed plantgoed, dan kan het 

zijn dat je een slechtere kwaliteit, 
bijvoorbeeld kromgroeiend hout 
krijgt, dat nergens anders ge-
schikt voor is dan voor de kachel. 
Een tweede punt is de biodiversi-
teit. Neem de autochtone mei-
doorn. Die bloeit in mei. De insec-
ten, maar ook de vogels zijn daar-
op ingesteld. Neem je zaaigoed uit 
bijvoorbeeld de Balkan of Zuid-Eu-
ropa, dan heb je te maken met een 
meidoorn die eerder bloeit. Daar 
komen dan ook eerder de insecten 
op af, maar de bonte vliegenvan-
ger, die terugkomt uit Afrika, is 
dan te laat. Zo hangt alles met el-
kaar samen”, zegt Tingen die daar-
naast wijst op het gevaar van pla-
gen en ziektes die uit andere lan-
den hiernaartoe komen. “Bijvoor-
beeld meidoorn uit Italië is zeer 
gevoelig voor bacterievuur, iets 
wat bij de autochtone soort c.q. 
herkomst bijna niet voorkomt.”

Foute inschrijfsystematiek 
Nu is het zo dat nog altijd ook bij-
voorbeeld terrein beherende orga-
nisaties zaai- of plantgoed kunnen 
inkopen zonder dat daaraan expli-
ciete voorwaarden ten aanzien van 
herkomst of registratie worden 
gesteld. Iets waar Tingen en Kragt 
helemaal niet blij mee zijn. “Er is 
lange tijd te weinig aandacht ge-
weest voor de herkomst en daar-
mee de Rassenlijst. Voor de aan-
schaf van plantgoed was vooral de 
prijs bepalend. Dat is een gevolg 
van de huidige, gangbare inschrijf-
systematiek (bestekken) waarbij 
de laagste prijs vaak de doorslag 
geeft. Juist datgeen dat de meeste 
aandacht met betrekking tot kwa-
liteit en realisatie van het ‘eindpro-

duct’ behoeft, komt daarmee ‘aan 
de achterste speen’ te hangen en 
vormt daarmee een sluitpost. Dat 
kan niet waar zijn als je bedenkt 
dat je tenminste een investering 
voor de eerstvolgende 100 jaar 
doet en mogelijk nog voor langer”, 
aldus Kragt, die vervolgt: “De za-
ken waren te veel versnipperd. In 
de jaren negentig is Staatsbosbe-
heer weer begonnen met meer 
aandacht vragen voor de kwaliteit 
van zaai- en plantgoed. Er kwam 
weer aandacht voor de bestaande 
zaadgaarden en in 2006 werd in 
opdracht van het Ministerie van 
LNV de genenbank voor bomen en 
struiken ingericht te Roggebot-
zand. Gelukkig is nu weer sprake 
van een kentering en zien partijen 
wel in dat goed zaai- en plantgoed 
belangrijk is.”

Autochtoon of ingeburgerd 
Maar nu er sprake is van opwar-
ming van de aarde en dus de kli-
maatverandering onomkeerbaar 
lijkt, is het toch ook tijd om daarop 
in te spelen? Tingen is voorzichtig. 
“De basis blijft autochtoon. Dat 

wordt ook wetenschappelijk gead-
viseerd. Neem bijvoorbeeld de Eik. 
Die voelt zich overal thuis en komt 
van oorsprong uit Zuid-Europa, 
maar heeft zich genetisch in de 
loop der eeuwen aangepast aan 
onze klimaatregio en mag je au-
tochtoon noemen. Maar de Tamme 
kastanje bijvoorbeeld is een cul-
tuurvolger (komt uit Zuid-Europa) 
net als de Zwarte noot (komt uit 
Noord -Amerika). Ze zijn door de 
mens ingevoerd in onze klimaatre-
gio, maar staan hier in bosverband 
nog niet zo heel lang. We noemen 
dat ‘ingeburgerd inheems’. Daar-
naast heb je ook nog inheems-au-
tochtoon. Dat zijn de soorten die 
hier van nature voorkomen zonder 
menselijk toedoen. Van deze soor-
ten is bekend dat het genetisch 
materiaal gedurende de laatste 
10.000 jaar in onze klimaatregio 
voorkomen. Deze inheems-au-
tochtone soorten kunnen zich 
langs natuurlijke wijze vermeer-
deren en zijn ze in staat zich staan-
de te houden zonder menselijk 
toedoen of ingrijpen. Op dit mo-
ment bestaat nog circa vijf procent 
van onze bomen en struiken uit 
oorspronkelijke inheems-autoch-
toon materiaal. 

Broodboom
Maar wat is dan het verschil tus-
sen de Douglas en de Robinia, 
waar bij de eerste wel met open 
armen wordt ontvangen en de 
tweede niet?  Kragt: “Douglas is 
hier zo’n 200 jaar geleden vanuit 
Noord-Amerika naartoe gekomen, 
heeft zich genetisch uitstekend 
aangepast en is een erkend bos-
bouwkundige richtlijnsoort (inge-
burgerd inheems). Maar deze 
Douglas moet je niet planten in 
monocultuur, want dat gaat ten 
koste van de biodiversiteit. Maar 
het is een uitstekende soort voor 
menging. Bovendien is de Douglas 
de broodboom voor het Neder-
landse bos. Daar spelen opeens 
ook nog ander belangen”, zegt 
Kragt, die kijkend naar de Rassen-
lijst weer een heel andere mening 
over de Robinia en Zwarte noot 
heeft. “Voor wat betreft Robinia 
hebben we de nodige argwaan. De 
Robinia achten we schadelijk als 
invasieve soort en voor wat betreft 
de Zwarte noot willen we eerst 
een goede wetenschappelijke on-
derbouwing door het CGN.”

Rassenlijst Bomen vraagt om strikte naleving

Douglas, hier zo’n 200 jaar geleden vanuit Noord-Amerika naartoe gekomen, heeft zich genetisch uitstekend aangepast.

Lammert Kragt (r) en Henk Tingen zijn namens Staatsbosbeheer betrokken bij de kwaliteitsbewaking van het zaai- en plantgoed. 

“De basis blijft  
autochtoon”

“Geen registratie  
staat gelijk aan een  
economisch delict”
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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 
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EPE - Het moet de mountainbikers, wandelaars en andere bezoekers van de Eper gemeentebossen zijn op-
gevallen: de aanplant van honderden jonge bomen. Netjes in het hekwerk geplaatst, zodat wildvraat door 
wilde zwijnen, herten of reeën wordt voorkomen.

Bosbeheerder Rob Philipsen legt 
uit wat er zoal is aangeplant en 
waarom. “De bodem in de Eper 
gemeentebossen is erg arm. Door 
eeuwenlange toepassing van het 
potstallensysteem zijn vrijwel alle 
voedingsstoffen (mineralen) en 
humus afgevoerd. Het bos is laat 

ontgonnen, waardoor er nog maar 
weinig bodemontwikkeling is. De 
ontginning van de heide werd be-
gin 20e eeuw voortvarend ter hand 
genomen door de grootschalige 
aanplant van grove den, beuk en 
inlandse eik. Helaas zijn dit soor-
ten die de bodem verder verzuren 

en een afname van de bodemvita-
liteit veroorzaken. De afgelopen 
decennia hebben we meerder 
maatregelen getroffen om de bo-
dem te verbeteren. Onder andere 
door de gemengde aanplant van 
zogenaamde ‘Rijkstrooiselsoor-
ten’. Ook is geprobeerd door mid-

del van natuurlijke verjonging 
soorten als lijsterbes, boswilg en 
ratelpopulier in het bos te krijgen, 
maar door de hoge wildstand lukt 
dit helaas alleen als deze verjon-
ging wordt beschermd door ras-
ters of klimaatkokers.“

Zoektocht
Philipsen is al lange tijd overtuigd 
dat het bos meerder functies in 
zich heeft en er naast natuur en 
recreatie plek moet zijn voor hou-
toogst. Het is dan ook reden dat hij 
verder is gaan zoeken naar een 
betere bodemontwikkeling in 
combinatie met klimaatbestendige 
soorten en een goede houtproduc-
tie. Zo plantte hij al voor de droge 
zomer van 2018 honderden els-
bessen (Sorbus Torminalis). 
De boom blijkt inderdaad uitste-
kend bestand tegen de droogte. 
Ook de esdoorn werd in 2018 aan-
geplant. En ook deze soort is 
droogte resistent, een goede 
 bodemverbeteraar en op termijn 
levert het uitstekend kwaliteits-
hout. Ook zijn liefde voor de 
 Douglas is overal terug te zien. Op 
veel plekken in de eper gemeente-
bossen is deze van origine ‘exoot’ 
te vinden in allerlei stadia en iede-
re winter worden vele honderden 
(en in de toekomst duizenden) 
kuubs geoogst. 

Hybride noot
Op zijn zoektocht naar kwaliteits-
hout stuitte Philipsen op de hybri-
de noot, een kruising tussen de 
zwarte noot en de walnoot. “In de 
Duitse bossen blijkt deze boom-
soort het uitstekend te doen. De 
boom zorgt voor goed kwaliteits-
hout, is een uitstekende bodem-
verbeteraar en zorgt voor de nodi-
ge biodiversiteit. En op termijn 
gaat ook deze boom een topkwali-
teit aan hout leveren. Ik heb lange 
tijd gezocht naar deze hybride noot 
en uiteindelijk ben ik bij een kwe-
ker in Frankrijk geslaagd. In totaal 
hebben we er 900 kunnen bestel-
len die we naar Nederland hebben 
laten komen en eerst een jaar bij 
onze kweker in Zundert hebben 
opgepot. Daar hebben we zicht 
kunnen houden op de groei. Die 
was uitstekend en dus hebben we 

deze bomen nu in onze gemeente-
bossen aangeplant”, zegt Philip-
sen, die er aan toevoegt deze aan-
plant best spannend te vinden. 
“Het zijn altijd flinke investeringen. 
Niet alleen de aankoop van de 
boom, maar ook de aanplant en 
het bijbehorende rasterwerk. Daar 
komt bij dat je nooit precies weet 
hoe zo’n aanplant in een andere 
omgeving met een andere bodem 
uitpakt.” 

Maar naast de hybride noot heeft 
Philipsen dit voorjaar ruim 20.000 
bomen aangeplant, te weten 1150 
stuks berk, 1250 ratelpopulieren, 
ruim 5000 Douglassen, 2700 win-
terlindes, 200 beuken, en 11.000 
Noorse esdoorns. Daarnaast is 
een aantal laanbomen geplant: 15 
hopbeuken (Ostrya carpinifolia), 5 
stuks boskriek ( Prunus Avium), 
105 winterlindes (Tilla cordata) en 
400 stuks elsbessen (sorbus tor-
minalis).

Oogsten
Het spreekt voor zich dat er ook 
soorten zijn die het veld moeten 
ruimen voor de nieuwe aanplant. 
Philipsen: “Normaal wordt grove 
den of Corsicaaanse den omge-
vormd naar gemengde bossen 
met vrijwel altijd rijkstrooisel-
soorten. De aanplant, inclusief 

Douglas, die gemengd met berk 
voldoet aan de wens zorgt altijd 
voor een betere bodem, is klimaat-
bestendig en zorgt voor een uitste-
kende houtproductie en CO2- vast-
legging. De omvorming gebeurt 
altijd door ‘scherm’. Dat betekent 
dat de beste grove dennen al de-
cennia van te voren geselecteerd 
zijn om als stabiele overstaanders 
nog ruim 100 jaar mee te gaan. De 
huidige situatie is uitzonderlijk. 
Door de grootschalige bossterfte 
in Europa zijn honderdduizenden 
hectares bos verloren gegaan. Het 
zijn voornamelijk fijnsparopstan-
den die zijn aangetast. Hier is dus 
helaas geen schermkap mogelijk. 
De fijnspar heb ik gelukkig nooit 
opstandsgewjze geplant. Door de 
droge zomer zijn enkele opstan-
den, ongeveer 3 hectare, van ruim 
60 jaar oud nu verloren gegaan.” 

NIEUWE VOORZITTER NVTB WIL VAKGEBIED VERDER ONTWIKKELEN
GROU - Dick Oosthoek is sinds december 2020 de nieuwe voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen. Hij volgt 
Ceciel van Iperen op. Bij de NVTB wil hij zich focussen op het taxatie-
model, “daar wordt nog wel eens mee geworsteld”. Verder vindt hij 
het belangrijk om als vereniging het taxatieschema te blijven unifor-
meren en controleren. Een nieuwe uitdaging is de zoektocht naar de 
taxatie van de boom ‘als geheel’, inclusief de ecologische en economi-
sche waarde.

De NVTB is een organisatie die be-
kend staat om zijn expertise op het 
gebied van taxaties van bomen bij 
schade of verwijdering. Met zijn 42 
leden waaronder 34 praktiserende 
boomtaxateurs is de vereniging 
continu bezig met het waarborgen 
van de uniformiteit en professio-
naliteit van taxaties. De kwaliteit 
wordt gewaarborgd door bij taxa-
teurs regelmatig een kwaliteits-
toets af te nemen. Maar er is meer 
gaande. Zo worden de meeste 
taxaties momenteel gebaseerd op 
de kosten van de kap en de her-
plant en het beheer door middel 

van stichtingskosten en een ont-
stane boomschade. Maar de ver-
eniging ziet op termijn ook moge-
lijkheden om ook andere aspecten 
die de waarde van een boom bepa-
len mee te nemen. 

Uitdagingen
“Want”, zegt Oosthoek, “mensen 
zijn zich bewuster geworden van 
hun leefomgeving. Er zijn vaak dis-
cussies over hoe we omgaan met 
onze bossen, en veel meer men-
sen zien de waarde in van een 
boom.” De voorzitter heeft het 
over bijvoorbeeld de ecologische, 

economische maar ook belevings-
waarde. Deze waarden van een 
boom worden nu nog niet meege-
nomen bij het taxeren van een 
boom. 

Herstellend vermogen
Maar er is nog een uitdaging die 
ligt te wachten. De Hoge Raad 
sprak in 2017 over het herstellend 
vermogen van een boom. “Dat 
houdt in dat niet iedere schade er-
voor zorgt dat een boom doodgaat. 
Je kunt de tijdelijke, zelfs herstel-
lende schade niet altijd uitdrukken 
naar een economische schade. Je 
zou natuurlijk elke 5 jaar terug 
kunnen komen naar een boom, 
maar dat is niet altijd haalbaar in 
het kader van de schadevergoe-
ding. We zijn daarom op zoek ge-
gaan naar een nieuwe methode 
om beschadigingen aan bomen te 
taxeren. Het bepalen van een 
schade aan een boom wordt dus 

lastiger, maar tegelijkertijd is dat 
een mooie uitdaging”, aldus Oost-
hoek. 

Vakgebied
Om een NVTB-boomtaxateur te 
worden is het belangrijk om een 
bepaalde kennis van bomen te 
hebben, en die kennis wordt ge-
toetst door vaktesten. Wanneer je 
voor deze testen bent geslaagd, 
kun je als NVTB-boomtaxateur 
aan de slag. “En naast de techni-
sche vakinhoudelijke groenkennis 
is een hbo werk- en denkniveau de 
basis voor dit werk.”

Het vakgebied lijkt voor mensen 
misschien stoffig, maar dat is het 
niet, volgens Oosthoek. “Er wer-
ken veel bevlogen mensen in dit 
jonge vakgebied. Het vak Boom-
onderhoud is nog maar 40 jaar 
oud, en nog volop in ontwikkeling. 
De juridisering van onze maat-

schappij vraagt oplettendheid en 
accuraatheid bij het opstellen van 
rapporten. Als vereniging grip 
houden op uniformiteit in combi-
natie met verbeteringen van het 
taxatiemodel blijft ons nog wel 
even bezig houden.”

Investering in bosaanplant

Dick Oosthoek is sinds december 2020 

voorzitter van de Nederlandse Vereniging 

van Taxateurs van Bomen. 

“Hybride noot is een uitstekende bodemverbete-
raar en zorgt voor de nodige biodiversiteit”

De nieuwe aanplant hybride noot staat te wachten om geplant te worden.
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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

BB0126

Geschikt voor alle voertuigen met kraan    •    Zeer eenvoudig te bedienen

Bespaar tot 60% op werkuren en materiaal     •    Ideaal in steden en langs spoor-, auto- 

en waterwegen      •    Direct vanuit de boom in de container of versnipperaar

Veilig en efficiënt
snoeien en verwijderen
van bomen

GMT VELKOPPEN

www.gmt-equipment.com/nl    •    Tel 0031 544-370315

BB0132

10 2 APRIL 2021 EDITIE 01



WAGENINGEN - Het Nederlandse klimaat verandert door een toene-
mende concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. Het klimaat 
is altijd in verandering geweest, maar de ongekende snelheid van nu, 
baart zorgen. Hoe ziet het klimaat in het jaar 2050 eruit en wat bete-
kent dit voor het bos en de maatschappelijke diensten die het bos ons 
levert?

Het KNMI heeft in 2014 op basis 
van de onderzoeksresultaten van 
het Klimaatpanel van de Verenigde 
Naties (IPCC) verschillende kli-
maatscenario’s voor Nederland 
gepubliceerd. Hierin wordt voor-
speld dat de gemiddelde jaartem-
peratuur in Nederland kan stijgen 
met +1,0 tot +2,3°C in 2050 ten op-
zichte van de referentieperiode 
1981-2010. In de winter kan de 
temperatuurstijging zelfs oplopen 
tot +2,7°C. Meerdere deskundigen 
voorspellen dat de temperatuur-
stijging waarschijnlijk hoger zal 
gaan uitvallen dan aanvankelijk 
gedacht. 

Temperatuurstijging
Een temperatuurstijging zorgt er-
voor dat bomen een hogere vocht-
behoefte hebben. In combinatie 
met een toenemend neerslagte-

kort, zullen met name droogtege-
voelige boomsoorten, zoals de 
beuk en fijnspar, het daardoor 
moeilijker krijgen. Aan de andere 
kant biedt temperatuurstijging ook 
kansen voor meer warmtemin-
nende en meer droogteresistente 
boomsoorten, zoals grove den en 
tamme kastanje. Dit leidt tot ver-
anderingen in de boomsoorten-
samenstelling van het bos.

Een warmer klimaat leidt boven-
dien tot een noordwaartse migra-
tie van plant- en diersoorten. Een 
deel van de in het bos aanwezige 
plant- en diersoorten zal het tem-
po van verschuiving van klimaat-
grenzen niet kunnen bijbenen via 
natuurlijke migratie, waardoor 
soorten onder druk komen te 
staan of zelfs verdwijnen. 

Als gevolg van de temperatuurstij-
ging neemt het aantal vorstdagen 
naar verwachting af met 30 tot 60 
procent. Zachtere winters bieden 
aanwezige plaaginsecten meer 
overlevingskansen. Anderzijds zijn 
er ook vermoedens dat de win-
tersterfte onder plaaginsecten 
kan toenemen. In een warmer kli-
maat zullen ook nieuwe (zuidelij-
ke) (plaag)insecten en ziekten in 
het bos voorkomen. 

Minder neerslag 
Het neerslagtekort zal in het 
groeiseizoen toenemen. In het 
meest extreme scenario zelfs met 
30 procent. Dit leidt tot een (perio-
dieke) daling van de grondwater-
stand en een vermindering van de 
vochtbeschikbaarheid. Daardoor 
kan er in bossen meer droogte-
stress optreden, met name in de 
bossen op hogere zandgronden. 

Dit leidt, zeker bij droogtegevoeli-
ge boomsoorten, mogelijk tot een 
verminderde groei en vitaliteit en, 
al dan niet in combinatie met 
 secundaire aantastingen door 
ziekten en plagen, bij sommige 
boomsoorten tot sterfte. Tot slot 
leidt een toenemende droogte tot 
een verhoogd bosbrandrisico.

Extremer weer
Gedurende de winter zal meer 
neerslag leiden tot nattere bosbo-
dems, waardoor slappere bodems 
in combinatie met een toename in 
wortelsterfte leidt tot een ver-
hoogd risico op windworp. Er zul-
len ook frequenter intense regen-, 
hagel-, en onweersbuien voorko-
men waardoor de kans op storm 
toeneemt. Dit zorgt enerzijds voor 
meer windworp, stam- en tak-
breuk wat effect heeft op de hout-
productiefunctie van het bos.  
Anderzijds ontstaat er hierdoor 
ook meer natuurlijke bosdynamiek 
en ontstaan er niches waar de bio-
diversiteit van profiteert. 

Effect op  
bosecosysteem diensten
Onder invloed van klimaatveran-
dering verandert het bos in Neder-
land. De gevolgen hebben daar-
mee (in)direct effect op de ecosys-
teemdiensten die bossen leveren, 
zoals natuurwaarden, koolstof-
vastlegging en houtproductie. De 
mate waarin klimaatverandering 
effect heeft op de groei van het 
bos, en daarmee op de koolstof-
vastlegging en houtproductie, is 
afhankelijk van diverse factoren. 
Een toename van CO2 in de atmo-
sfeer geeft enerzijds een zoge-
naamd bemestingseffect, wat kan 
leiden tot meer groei. Echter, een 
verhoogde CO2 concentratie kan 
ook leiden tot verminderde plan-
trespiratie en negatieve effecten 
op de groei. Daarnaast leidt een 
hogere temperatuur tot een toena-
me in de fotosynthesecapaciteit en 
dus tot meer groei, maar een gro-
ter neerslagtekort heeft in veel 
gevallen weer een negatief effect 
op de groei. De mate waarin kli-
maatverandering positief of nega-
tief zal uitpakken op de groei en 
daarmee op de CO2-vastlegging en 
houtproductie van het bos, is sterk 
afhankelijk van de groeiplaats en 
soortensamenstelling. 

Wat kan de bosbeheerder doen? 
De bosbeheerder heeft klimaat-

verandering natuurlijk niet in de 
hand. Maar om het bos weerbaar-
der te maken tegen de effecten 
van klimaatveranderingen en an-
dere drukfactoren (zoals stikstof-
depositie), kan een beheerder wel 
een aantal maatregelen nemen. 
Ten eerste is het belangrijk om te 
zorgen voor een grotere booms-
oortendiversiteit (meer mengen) 
en genetische diversiteit om risi-
co’s te spreiden en het toekomstig 

aanpassingsvermogen te verster-
ken. Soortenrijke bossen zijn over 
het algemeen veerkrachtiger. Dit 
kan door continu natuurlijke ver-
jonging te stimuleren om boompo-
pulaties te laten aanpassen aan de 
veranderende omstandigheden en 
gericht soorten en herkomsten te 
planten die ontbreken en gewenst 
zijn als mengsoort en toekomstige 
zaadbron. Hierbij kan worden ge-
dacht aan meer droogteresistente 
soorten en -herkomsten, maar 
ook rijkstrooiselsoorten om de 
nutriëntenbalans in het bos te ver-
sterken. Op kleine schaal kan er 
ook worden geëxperimenteerd 
met nieuwe of minder bekende 
boomsoorten die beter bestand 
zijn tegen droogte en welke tege-
lijkertijd niet invasief en niet ge-
voelig zijn voor late voorjaarsvorst. 

Andere methoden om het bos 
weerbaarder te maken tegen kli-

maatverandering zijn: 
• Werken met kleinschalige kap-

methoden bij houtoogst om het 
(vaak koelere en vochtige) bos-
klimaat zoveel mogelijk in stand 
te houden; 

• Versterken van de horizontale 
en verticale bosstructuur; 

• Beschermen van de bosbodem 
bij bosexploitatie; 

• Voorkomen van ontwatering op 
droge gronden. 

Probos werkt samen met partners 
aan het ontwikkelen van kennis 
om bossen weerbaarder te maken 
tegen klimaatverandering en an-
dere drukfactoren. Zo wordt er 
momenteel samen met Wagenin-
gen UR, Staatsbosbeheer en de 
Bosgroepen kennis en ervaringen 
verzameld over een aantal veelbe-
lovende soorten. Factsheets over 
deze soorten zijn binnenkort be-
schikbaar op de Gereedschapskist 
Klimaatslim Bos en Natuurbeheer 
(WWW.VBNE.NL/KLIMAATSLIMBOSEN-

NATUURBEHEER/).

Sven van Best & Martijn Boosten

Dit artikel is een ingekorte versie 
van een Bosbericht dat eerder dit 
jaar is verschenen: probos.nl/ima-
ges/pdf/bosberichten/BB2021_01_
WEB.pdf

Wat betekent klimaatverandering 
voor het Nederlandse bos?

Soortenrijke bossen zijn over het algemeen veerkrachtiger. (foto: Marco van de Burgwal, SBB)

De frequentere intense regen-, hagel-, en onweersbuien doen de kans op storm toenemen. 

(foto: Team De Maathorst)

Schade door de letterzetter. (foto: Berco Hoegen,SBB)
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Mobiele en stationaire houtzagerijen

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

Breukers BosBouwmachines
Hazenweg 5, Haaksbergen

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

ImportEur van:                                                       voor nEdErland En BElgIë

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

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

info@breukersbosbouw.nl • www.breukersbosbouw.nl

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

Optioneel leverbaar met PANOLIN biologisch 
afbreekbare smeermiddelen

Extreem wendbare, vierwielgestuurde hightech tractor
Speciaal ontwikkeld voor in de bosbouw

Archimedesstraat 9 // 7701 SG Dedemsvaart // info@duport.nl // verkoop Lindner:  +31 (0)6-83 645 296
BB0128
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TOENAME BBL-LEERLINGEN GROENBRANCHE
HOUTEN - Het aantal bbl-leer-
lingen in de groenbranche is vo-
rig jaar gestegen met 141, een 
stijging van bijna 50 procent ten 
opzichte van 2019. Dit blijkt uit 
cijfers van het fonds Colland Ar-
beidsmarkt van het aantal uitge-
keerde bbl-subsidies. 

Volgens sociale partners is deze 
stijging te verklaren uit het suc-
ces van de Groene Hotspots die 
op initiatief van VHG (Koninklijke 

Vereniging van Hoveniers en 
Groenvoorzieners) op verschil-
lende plaatsen in Nederland zijn 
opgezet. Deze leveren onder an-
dere een bijdrage aan betere 
doorstroom van het groene 
vmbo naar het groene mbo. De 
stijging van 298 naar 439 leerlin-
gen is voor de sector zeer wel-
kom in een tijd waarin er grote 
vraag is naar geschoold perso-
neel. VHG heeft de Groene Hot-
spots opgezet met het doel de 

samenwerking tussen onderwijs 
en bedrijfsleven te bevorderen. 
Ze worden mede mogelijk ge-
maakt door FNV Agrarisch 
Groen en CNV Vakmensen in sa-
menwerking met het fonds Col-
land Arbeidsmarkt. Er zijn in-
middels negen Groene Hotspots 
waar scholen en bedrijven geza-
menlijk vorm geven aan voor-
lichting en werving en aantrek-
kelijk groen onderwijs, zowel 
binnen het vmbo als het mbo. 

AAll mmeeeerr ddaann 3300 jjaaaarr hheeeefftt hheett OOoosstteennrriijjkkssee mmeerrkk BBiinnddeerrbbeerrggeerr eerrvvaarriinngg iinn ddee pprroodduuccttiiee vvaann mmaacchhiinneess vvoooorr hheett vveerrwweerrkkeenn 
eenn hheett ooooggsstteenn vvaann hhoouutt.. SSiinnddss 11 jjaannuuaarrii lleevveerrtt GGrrooeenntteecchhnniieekk HHooooggeerrhheeiiddee ddeezzee mmaacchhiinneess iinn NNeeddeerrllaanndd..  

UUiittrriijjwwaaggeennss ttoott 2211 ttoonn mmeett ddiivveerrssee ooppttiieess vvaann kkrraaaann eenn uuiittvvooeerriinnggeenn ttoott aaaann 66 ttoonn ssttaaaanndd kklloovveerr bbiinnddeerrbbeerrggeerr hheeeefftt hheett..  

wwwwww..ggrrooeenntteecchhnniieekkhhooooggeerrhheeiiddee..nnll   --  00116644--661122003355  --  BBuuiitteennddrreeeeff  22AA HHooooggeerrhheeiiddee   
BB0130

ADVERTENTIE

GORINCHEM – Ook al zijn het on-
zekere tijden, beursorganisator 
Easyfairs heeft het voornemen 
om een spiksplinternieuwe vak-
beurs voor beslissingsbevoegde 
professionals werkzaam in de 
groene sector te positioneren: 
Tuin & Park Expo. De tweedaagse 
beurs staat gepland voor 31 au-
gustus en 1 september 2021 in 
Evenementenhal Gorinchem.

De beurs gaat inzetten op trends, 
innovatie, materiaal en design en 
wordt een combinatie van expo-
santen met hun stands, kennis-
sessies, product pitches, demon-
straties en netwerkmomenten. 
“Het idee om een nieuwe, kwalita-
tieve beurs te organiseren voor de 
beslissers in de groene branche 

zat al een tijdje in ons hoofd. Onze 
locatie in Gorinchem leent zich 
hier uitstekend voor, want in de re-
gio Zuid-Holland is een giganti-
sche populatie hoveniers- en 
groenbedrijven. Ook is Gorinchem 

op rij-afstand van Belgische 
groenprofessionals. Helaas heb-
ben zowel de Nederlandse als de 
Belgische groenprofessional al 
enige tijd geen beurs meer kunnen 
bezoeken vanwege het coronavi-
rus. Mede daarom willen wij direct 
na de zomer een ontmoetingsplek 
creëren waar de beslissingsbe-
voegde groenprofessional zich tij-
dens één bezoek kan voorbereiden 
op de toekomst en weer volledig 
op de hoogte is van de laatste ont-
wikkelingen”, zegt Ramon Schle-
pers namens beursorganisator 
Easyfairs.

NADERE INFORMATIE: 

EASYFAIRS

TELEFOON: 0183 – 680 680

WWW.TUINPARKEXPO.NL.

ZEIST – De waarde van natuur 
wordt in deze corona-tijd steeds 
meer herondekt, ook door het be-
drijfsleven. Zo heeft het hoofd-
kantoor van PGGM in Zeist haar 
eigen Heuvelrug Voorbeeldtuin 
geopend. Deze bestaat voor min-
stens 60 procent uit groen, er 
wordt gifvrij getuinierd, de tuin 
biedt beschutting voor vogels en 
insecten en heeft inheemse plan-
ten die passen in de omgeving. 

Naast heel veel verschillende in-
heemse planten zijn er een insec-
tenhotel, vogelnestkasten en een 
broeihoop. Verschillende vogels 
vinden hier een plekje om hun nest 
te bouwen in de holtes, kieren en 
scheuren van de oudere bomen. 
De insectenhotels worden bezocht 
door metselbijen, mieren, kevers, 
vliegen, vlinders, wespen en lieve-
heersbeestjes. De ‘broeihoop’, het 
opgestapelde dode hout en snoei-
afval, biedt een welkome verstop-
plek voor bosmuisjes en egels. 

Een wadi 
In het zuidelijke deel van het park 
ligt een wadi; het ‘paradepaardje’ 
van deze Heuvelrug Voorbeeldtuin. 
Dit is een verlaagde plek waar tij-
delijk water in opgeslagen kan 
worden. Ook in particuliere tuinen 
zijn wadi’s een goede manier om 
water op te vangen tijdens zware 
buien en veel neerslag. Bovendien 
bieden ze een geschikte leefruim-
te voor amfibieën zoals kikkers en 
salamanders die zich thuis voelen 
tussen de inheemse planten zoals 

moerasspirea en koekoeksbloem. 
Vanaf deze plek is er bovendien 
een mooie doorkijk naar de rest 
van het park. Ruimte geven aan lo-
kale biodiversiteit past in het stre-
ven van PGGM bij te dragen aan 
een duurzamere wereld.

Van harte welkom 
Het park is overdag zowel voor de 
medewerkers als voor omwonen-
den toegankelijk via verschillende 
wandelpaden. Tuinmeubilair is ge-
maakt van hout afkomstig van om-
gewaaide bomen op het terrein. 
De voorbeeldtuin van PGGM maakt 
deel uit van ‘Heuvelrugtuinen’, een 
initiatief van Nationaal Park 
Utrecht Heuvelrug, Natuur en Mi-
lieufederatie Utrecht en IVN Na-
tuureducatie. Met ondersteuning 
van zes Heuvelruggemeenten en 
diverse trouwe sponsoren kunnen 
zij dit project realiseren. 

NADERE INFORMATIE:

WWW.JOUWHEUVELRUGTUIN.NL.

Tuin & Park Expo voor 
groenprofessionals

PGGM CREËERT EIGEN
STUKJE ‘NATIONAAL PARK’ 

Het park rond het hoofdkantoor van PGGM 

is overdag zowel voor de medewerkers als 

voor omwonenden toegankelijk.

De eerste editie van Tuin & Park Expo is op 

dinsdag 31 augustus en woensdag 1 sep-

tember 2021 in Evenementenhal 

Gorinchem. (foto: Easyfairs Nederland)
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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

Toegewijd partner voor bos, 
natuur en landschapsbeheer

     (0317) 76 90 45
     info@borgmanbeheer.nl       

 borgmanbeheer.nl
     (0317) 76 90 45
     info@borgmanbeheer.nl      
 borgmanbeheer.nl

Toegewijd partner voor bos, 
natuur en landschapsbeheer

We ontmoeten u graag in onze 
stand op de beheerdersdag!

   Beheerplanning & Bosinventarisatie

    Blessen & Houtmeten

    Boomveiligheidscontrole

    Flora & Faunachecks

    Natuurbrandpreventie

   Klimaat-Slim Bosbeheer

    Remote Sensing, UAV 
  & Advanced GIS

BB
00

89

Hoogwaardige biologisch 
afbreekbare smeermiddelen

• Bespaar geld ...

• Verhoog prestatie ...

• Bescherm het milieu ...

... met PANOLIN biologische smeermiddelen

OEM en VIDA/VGP goedgekeurde EALs

Duport Lubricare
Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart I Nederland
+31 (0)523-619892
www.duportlubricare.nl
info@duportlubricare.nl

BB0127

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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INVALCIRKELZAGEN
WADDINXVEEN - Meubelmakers, 
timmermannen en parket- en 
vloerleggers, kunnen medio april 
2021 kennismaken met de nieuwe 
invalcirkelzagen van Festool. 

Festool heeft zijn invalcirkelzagen 
in belangrijke mate verder verbe-
terd: de invalcirkelzagen zagen 
vanaf nu twee keer zo snel, en de 
accu-invalcirkelzaag TSC 55 K is 
verkrijgbaar met een Kickback-

Stop. “Met onze nieuwe accu-in-
valcirkelzaag behoren gevaarlijke 
terugslagen eindelijk tot het verle-
den”, legt Danny Huijzer, product-
manager bij Festool, uit. Bij het 
dagelijks werk is vaak een millise-
conde al beslissend: de terugslag 
is de meest voorkomende oorzaak 
voor ernstig letsel met een inval-
cirkelzaag. “De KickbackStop-
technologie zorgt ervoor dat het 
zaagblad sneller dan een oogwenk 
stopt. Dat beschermt niet alleen 
het werkstuk, maar minimaliseert 
ook het risico op verwondingen 
aan uw handen.” 

“Dankzij nieuwe dunnere zaagbla-
den en de gebundelde doortrek-
kracht van de nieuwe TSC 55 K 
kan er voortaan tot wel twee keer 
zo snel gewerkt worden – bij ge-
bruik van dezelfde accu”, gaat 
Huijzer verder. “Helaas wordt er 
vaak gedacht dat accuzagen geen 
vol vermogen kunnen bieden. 
Onze nieuwe accu-invalcirkelzaag 
bewijst het tegendeel. Hier is geen 
verschil waarneembaar, want de 

combinatie van de nieuwste gene-
ratie koolborstelloze EC-TEC-mo-
tor en dubbel accusysteem (2 x 18 
V) maakt dat de nieuwe TSC zo op-
vallend krachtig is als een net-
stroommachine en wel met gelijk-
tijdig volledige mobiliteit.”

Twee keer zo snel 
“Nieuw is de niet eerder vertoonde 
zaagsnelheid: de TS 55 F zaagt nu 
tot twee keer zo snel”, beschrijft 
Huijzer. “En met onze geleiderails, 
de grote bandbreedte van diverse 
zaagbladen en de perfect afge-
stemde afzuiging bent u optimaal 
uitgerust voor uitstekende werk-
resultaten.”

Garantie
De invalcirkelzagen zijn voorzien 
van Garantie all-inclusive na re-
gistratie via www.festool.nl/ser-
vice. Hiermee is de gebruiker 3 
jaar lang beschermd tegen alle re-
paratiekosten. 

NADERE INFORMATIE:

FESTOOL

TELEFOON: 0182 – 62 19 49 

WWW.FESTOOL.NL

LICHTGEWICHT UITRIJWAGEN
OEKEN - Op veler verzoek introdu-
ceert Farma de T17. Deze uitrijwa-
gen is ontwikkeld om aan de toe-
nemende vraag naar lichtere uit-
rijwagens te voldoen. Zo is de T17 
gemaakt van hoogwaardig staal, 
waardoor het gewicht laag is ge-
bleven.

Hoewel de T17 Farma’s grootste 
uitrijwagen is, is deze ook geschikt 
voor kortere stammen. De trailer 
is voorzien van een uniek systeem, 
waarmee de afstand tussen de 
banken en rongen zelf naar wens 
in te stellen is. De gestuurde dis-

sel, hoge bodemvrijheid en het 
grote laadvermogen maakt het 
mogelijk om efficiënt ter werken in 
het bos. 

Optioneel is de Farma T17 uit te 
rusten met onder andere diverse 
soorten banden, aandrijvingen, 
besturingssystemen en bosbouw-
kranen.

NADERE INFORMATIE:

HISSINK OEKEN

TELEFOON: 0575 – 47 65 55

WWW.HISSINK-OEKEN.NL

MILIEUVRIENDELIJKE OLIE
RHENEN - Van Donselaar Boom-, 
Bos- en Landschapsverzorging is 
een klein, maar ervaren en all-
round bedrijf. Alfred van Donse-
laar is sinds 1997 actief voor klan-
ten als Staatsbosbeheer, particu-
liere landgoedeigenaren, natuur-
reservaten en lokale overheden 
als gemeenten en provincies. Ook 
komen de opdrachten van aanne-
mers, hoveniers en landschaps-
verzorgers. Sinds zeven jaar 
draaien diverse machines van Alf-
red van Donselaar op Panolin olie 
van leverancier Duport uit De-
demsvaart. 

“Het klopt dat steeds meer machi-
nes de afgelopen jaren zijn afge-
vuld met Panolin olie”, geeft Van 
Donselaar aan. “Het milieuvrien-
delijke aspect hiervan vind ik erg 
belangrijk. Panolin smeermidde-
len dragen aantoonbaar bij aan de 
vermindering van de C02 uitstoot 
en zijn duurzaam gemaakt volgens 
de laatste innovaties en technie-

ken. Hierdoor voldoen ze aan veel 
internationale milieu- en kwali-
teitseisen. Enkele klanten van mij, 
zoals Staatsbosbeheer, geven ook 
aan het erg te waarderen dat we 
op deze manier werken. Ik heb in-
middels PANOLIN olie in mijn 
trekkers, versnipperaars, stob-
benfrees en kraan en dat betaalt 

zich uit. Ik heb tot nu toe nog geen 
enkel probleem gehad met de olie 
in de vorm van slijtage of storing”, 
licht Van Donselaar toe. 
 
Naast het gebruik van Panolin olie, 
heeft Alfred van Donselaar op zijn 
machines ook een Cardev filtratie-
systeem zitten. “Dit systeem zorgt 
ervoor dat de olie geschoond 
wordt van water- en deeltjesver-
vuiling”, vertelt Van Donselaar. 
“Na meerdere analyses blijkt tel-
kens dat de olie nog van uitsteken-
de kwaliteit is en er van vervan-
ging geen enkele sprake is. Kijk, 
en dat scheelt heel veel in de le-
vensduur. Ik kan dan ook niet an-
ders zeggen dat de omschakeling 
naar Panolin olie voor mij de juiste 
keuze is geweest. Een keuze die ik 
wil doortrekken naar elke nieuwe, 
toekomstige machine”, aldus Van 
Donselaar.

NADERE INFORMATIE:

DUPORT LUBRICARE

TELEFOON: 06 23037020

WWW.DUPORTLUBRICARE.NL

NIEUWE HELMSET 
BREDA - Professionele boomver-
zorgers hebben voor hun werk op 
grote hoogte een hoofdbescher-
ming nodig die niet alleen de 
kwetsbare delen van het hoofd 
goed beschermt, maar ook licht is 
en comfortabel zit. Stihl heeft de 
nieuwe helmset ADVANCE X-
Climb in de eerste plaats voor hen 
in een modern design gestoken.

De stevige helmset overtuigt met 
zijn uitstekende gehoorbescher-
ming (SNR 28) en zijn duurzame 
nylonvizier. Voor de gebruiker be-
tekent dit een extra bescherming 
zonder belemmering van het zicht. 
Dankzij het lage totale gewicht en 
het optimale evenwicht zijn de 
draageigenschappen van deze 
helmset bovendien uitstekend. De 
nieuwe 4-puntkinriem met innova-
tieve magneetsluiting zorgt ervoor 
dat hij goed blijft zitten. Met de 
praktische draaiknop kan de 
hoofdband tijdens het dragen aan-
gepast worden. Er zitten grote 
verluchtingsopeningen achteraan 
en aan de zijkanten die in elke 
werksituatie helpen het hoofd koel 
te houden. 
De nieuwe helmset is conform DIN 
EN 12492 en DIN EN 397. Daardoor 

kan hij gebruikt worden bij profes-
sioneel onderhoud in bomen en 
voor klussen op de grond. De nieu-
we Stihl Advance X-Climb is volle-
dig uitgerust als helmset verkrijg-
baar en als veiligheidshelm zonder 
aanbouwdelen voor een individue-
le uitrusting. 

NADERE INFORMATIE:

STIHL

TELEFOON: 088 – 73 03 900

WWW.STIHL.NL

De invalzagen van Festool zijn nu twee 

keer zo snel en verkrijgbaar met een 

KickbackStop.

ACCU-BOSMAAIERS 
BREUKELEN - Metabo presen-
teert een nieuwe tuinreeks waar-
onder twee bosmaaiers voor veel-
eisende toepassingen. De nieuwe 
krachtige 18 Volt accu-bosmaaier 
FSB 36-18 LTX BL 40 met twee-
hands-greep of de FSD 36-18 LTX 
BL 40 met ronde greep zijn bijzon-
der geschikt voor het kortwieken 
van struikgewas. 

Hoog gras maaien, doornenstrui-
ken snoeien of graskanten trim-
men - de bosmaaiers leveren met 
hun Brushless-motor en maaicir-
kel van 40 centimeter de beste 
prestaties. De verstelbare twee-
hands-greep is vooral geschikt om 
comfortabel mee te werken op 
grotere oppervlakken en kan uit-
stekend aan de lichaamslengte 
worden aangepast. “Met de com-
pacte ronde greep werk je daaren-
tegen ook heel efficiënt als er 

maar weinig ruimte of sprake van 
hindernissen is. En dankzij de 
schakelaar voor het traploos toe-
rental kan de werksnelheid flexi-
bel afgestemd worden op iedere 
toepassing“, zegt Metabo product-
manager Carina Frank. 

Voor nog meer flexibiliteit zorgen 
de verschillende toebehoren: een 
dubbele draadspoel voor het 
maaien van grote grasmatten en 
verschillende messen voor dicht 
kreupelhout of struikgewas. Je 
kunt de draden tijdens het gebruik 
door kort aantippen, bijstellen of 
verwisselen - snel, zonder ge-
reedschap en zonder de spoel 
daarvoor te hoven verwijderen of 
te openen. Bij beide apparaten 
worden een individueel instelbare 
schouder- of rugdraagband mee-
geleverd, die voor een goede li-
chaamshouding zorgt, omdat het 
gewicht optimaal wordt uitgeba-
lanceerd.

De bosmaaiers zijn een uitbreiding 
van de 18 Volt-klasse van Metabo 
en het fabrikanten overkoepelende 
accu-systeem CAS (Cordless Alli-
ance System), waarin op dit mo-
ment meer dan 230 machines van 
23 merken compatibel zijn met 
één accu. Het gewicht van de bos-
maaiers bedraagt respectievelijk 
4,7 kilogram en 4,3 kilogram, in-
clusief accupack.

NADERE INFORMATIE

METABO NEDERLAND 

TELEFOON: 0346-259060

METABO.COM

De Farma T17 is gemaakt van hoogwaar-

dig staal, waardoor het gewicht laag is 

gebleven.

Alfred van Donselaar weet het zeker: 

“Panolin smeermiddelen dragen aan-

toonbaar bij aan de vermindering van de 

C02 uitstoot.”

De nieuwste helmset STIHL Advance 

X-Climb.

Krachtig snoeien, ook onder veeleisende 

omstandigheden met de nieuwe bosmaai-

er FSB 36-18 LTX BL 40. 
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Service overeenkomsten zonder 
onaangename verrassingen tegen een 
vast tarief met langere onderhouds-
intervallen en een optimale betrouwbaarheid.

Dat is wat TimberCare u biedt.
Met TimberCare is dit vanzelfsprekend.

Daar staan onze gecertificeerde vak-
mensen en originele onderdelen garant voor.

Dat u lekker werkt. Daar ligt onze focus.

Begin de dag goed.
TimberCare

www.axsel.com Een merk van

Multiple chip
Een greep uit ons assortiment oersterke Chippers

Kies uw favoriete chipper. Bijvoorbeeld 
de hierboven aangevinkte AX9045.

AX10045
Speciaal voor de zwaardere tractoren heeft 
AXSEL deze getrokken hakker gebouwd. 

AX6545
Een medium range chipper. Dankzij de 
Heavy Duty trommel uitstekend geschikt 
voor het versnipperen van stamhout.

AX9045

AX6060

In combinatie met de hoogkieper met een 
inhoud van 20m³ is dit een dijk van een 
machine die zich op elke terrein thuis voelt.

De Axsel 6060 is een zeer praktische 
chipper die zich met gemak door het bos 
manoeuvreert.

ADV AXSEL - JD BOSBOUWKRT. 265x390mm.indd   1ADV AXSEL - JD BOSBOUWKRT. 265x390mm.indd   1 23-02-21   11:5123-02-21   11:51
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