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BOSBOUWKRANT
START 
BOMENACTIE
APELDOORN – De Houtkrant en 
De Bosbouwkrant starten geza-
menlijk een bomenactie om 
Nederland een stukje groener te 
maken. Het streven is om het ko-
mende jaar vijfhonderd bomen te 
planten. FSC Nederland, de Unie 
van Bosgroepen en StukjeNatuur 
ondersteunen dit unieke project. 

Nieuwe abonnees krijgen bij hun 
abonnement op één van de twee 
kranten een gratis boom op één 
van de vier geselecteerde perce
len, verspreid over Nederland. De 
klimaatrobuuste bomen worden 
aangeplant op de openstaande 
plekken op deze percelen. Zo kun
nen nieuwe abonnees straks hun 
eigen boom bewonderen in Noord
Brabant, Overijssel, Gelderland of 
op de Utrechtse Heuvelrug. 

Uitgever Joop Schuurman: “Elke 
nieuwe abonnee ontvangt een cer
tificaat van zijn of haar eigen boom 
en is daarmee de trotse eigenaar 
van een nieuw stuk bos in Neder
land. Samen dragen we een seri
eus boompje bij aan onze missie 
om in Nederland voor 2030 38.000 
hectare bos aan te planten.”
M E E R I N F O R M AT I E :  W W W. D E H O U T-

KRANT.NL/BOMENACTIE

BENELUX KAMPIOENSCHAP 
TIMBERSPORTS
HAELEN – Stihl Timbersports Series starten dit jaar met de seizoensopener: het 
Benelux Kampioenschap in Haelen op 3 juli 2021. Via de livestream is te volgen wie 
de regerende kampioen Koen Martens zal opvolgen. De atleten geven het beste van 
zichzelf om uit te maken wie de Benelux titel pakt én wie een plaats in de finale van 
het individueel wereldkampioenschap kan verdienen op zaterdag 2 oktober in 
 Motorworld in München. In 2021 verschijnen, net als bij het kampioenschap van 
2019 twee dames en drie rookies op het podium. Bij de dames wordt het een heuse 
BelgiëNederland tussen Sara Jacobs en Kim de Beer (foto). 
HET EVENEMENT IS TE VOLGEN VIA WWW.STIHL.NL/STS-TIMBERSPORTS

Aandacht voor minder bekende 
boomsoorten
WAGENINGEN - Verschillende veel voorkomende boomsoorten, zoals 
fijnspar, gewone es en lariks staan onder druk door klimaatverande-
ring en ziekten. Nieuwe of minder gangbare boomsoorten kunnen 
helpen om de menging te vergroten en daarmee ook de veerkracht 
van de Nederlandse bossen te versterken. Daarom hebben Probos, 
Staatsbosbeheer, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en 
Bosgroep Midden Nederland gewerkt aan vijf factsheets over 
boomsoorten die als een potentieel interessante aanvulling voor het 
Nederlandse bos worden gezien.

De factsheets zijn uitgebracht in 
het kader van het project ‘Vergro
ten kennis en beschikbaarheid 
klimaatslimme boomsoorten en 
herkomsten’, dat vorig jaar van 
start ging als één van de Bos en 
Klimaatpilots die worden gefinan
cierd door het ministerie van LNV 
en voortvloeien uit het Neder
landse Klimaatakkoord. De pilots 
zijn bedoeld om kennis op te doen 
met maatregelen die passen bij 
klimaatslim bos en natuurbe
heer.

Het doel van het project is om de 
kennis en beschikbaarheid van 
potentieel interessante boom
soorten en herkomsten voor het 
Nederlandse bos te vergroten. De 
nu gepubliceerde factsheets over 

de soorten elsbes, gewone zilver
spar, tamme kastanje, walnoot en 
ratelpopulier bevatten informatie 
over groeiplaatseigenschappen, 
schaduw en droogtetolerantie, 
bijdrage aan de biodiversiteit, 
houtkwaliteit, bijdrage aan CO2
vastlegging, en gevoeligheid voor 
wildschade en ziekten en plagen. 
Ook is gekeken naar potentiële ri
sico’s zoals invasiviteit en worden 
tips voor aanplant en beheer ge
geven. Van potentieel interessan
te boom soorten is vaak niet be
kend welke herkomsten voor 
 Nederland geschikt zijn. Binnen 
dit project is daarom informatie 
verzameld over potentieel ge
schikte buitenlandse herkomsten 
van de vijf beschreven soorten. 
De komende jaren zal ervaring 

worden opgedaan met deze her
komsten door experimentele aan
plant en monitoring. Het project 
wordt dit jaar vervolgd, waarbij 
weer voor vijf nieuwe boomsoor

ten fact sheets worden opgesteld. 
Daarnaast wordt een beslisboom 
uitgewerkt die beheerders kan 
ondersteunen bij de boomsoor
tenkeuze voor hun bos.

De Sorbus torminalis (elsbes) wordt gezien als een potentieel interessante aanvulling 

voor het Nederlandse bos.
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DÉ BOSBOUWSPECIALIST 
VAN NEDERLAND

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

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

90 JAAR TOELEVERANCIER VOOR DE BOSBOUW

BB0030

Mobiele en stationaire houtzagerijen

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

Breukers BosBouwmachines
Hazenweg 5, Haaksbergen

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

ImportEur van:                                                       voor nEdErland En BElgIë

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

info@bosbouwproducten.nl • www.bosbouwproducten.nl

BB0020

Mobiele en stationaire houtzagerijen

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

Breukers BosBouwmachines
Hazenweg 5, Haaksbergen

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

ImportEur van:                                                       voor nEdErland En BElgIë

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

info@bosbouwproducten.nl • www.bosbouwproducten.nl

BB0020BB0073

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

info@breukersbosbouw.nl • www.breukersbosbouw.nl

BB0081a



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

Huismeester/pa (V 50+) 
zeer energiek, plichtsgetrouw,  
loyaal, doortastend, nauwge-
zet, zelfstandig, no nonsens 

mentaliteit, liefde voor flora en 
fauna met agrarisch realisme. 
Veel relevante werkervarin-

gen, sociaal en communicatief 
sterk. CV en referenties op 
aanvraag. Reacties naar: 

elsbethvanandel@gmail.com

Kleine regel advertenties prijs € 25,-

“KORTE REGELS” GROEN LICHT VOOR 
PROWOOD
GENT  De organisatie en 
adviesraad van Prowood, 
de driejaarlijkse techno
logische vakbeurs voor 
de houtsector, laat weten 
dat de beurs dit najaar 
doorgaat. De beurs in 
Flanders Expo staat ge
pland voor 17 tot en met 
21 oktober. Eerder al was 
deze datum in de beursa
genda opgenomen, maar 
dat was met een slag om 

de arm. Nu durft de or
ganisatie de definitieve 
datum te noemen, omdat 
de Belgische overheid 
een exitplan voor de co
ronapandemie heeft op
gesteld, waarbij is aan
gekondigd dat beurzen 
vanaf september ‘op de 
normale manier’ kunnen 
plaatsvinden.
NADERE INFORMATIE: 

PROWOD-FAIR.BE

AANVRAGEN KOOLSTOFCERTIFICATEN
GRONINGEN - Het is nu mogelijk 
om bij de Stichting Nationale 
Koolstofmarkt (SNK) koolstof-
certificaten aan te vragen voor 
projecten waarin met bos en 
bomen CO2 wordt vastgelegd. 

Partijen die CO2uitstoot willen 
compenseren, kunnen via de 
aankoop van koolstofcertifcaten 
een financiële bijdrage leveren 
aan aanplant van nieuw bos, kli
maatslim beheer van bestaand 

bos en bomenaanplant in bij
voorbeeld agroforestrysyste
men. De Stichting Nationale 
Koolstofmarkt draagt zorg voor 
een onafhankelijke borging van 
de uitgifte van de certificaten en 
controle op de koolstofvastleg
ging in de projecten. 

Klimaatslim beheer van bos be
tekent een impuls geven aan de 
veerkracht en de groei van het 
bos, door aanplant van jonge bo

men en beheer daarvan. Met die 
groeiimpuls legt het bos ook 
meer CO2 vast dan voorheen. De 
Bosgroepen hebben het initiatief 
genomen om de methodiek voor 
de uitgifte van koolstofcertifica
ten uit klimaatslim bosbeheer op 
te zetten; Stichting Probos en 
Face the Future hebben de me
thodiek uitgewerkt. Parallel aan 
dit traject is ook een methodiek 
uitgewerkt voor koolstofcertifi
caten uit nieuw bos en de aan

plant van bomen buiten bosver
band, bijvoorbeeld in agrobos
bouw.

Annerieke Sleurink, FSC Neder
land: “We zijn blij dat we vanuit 
FSC Nederland hieraan mee 
kunnen werken. Op deze manier 
dragen we bij aan het verbeteren 
van het verdienmodel voor het 
bos, wat van groot belang is voor 
het behoud en herstel van bos
sen in Nederland.”

PRAKTIJKDAG BESTRIJDING 
AZIATISCHE DUIZENDKNOOP
WAGENINGEN – In navolging van het grote succes van vorig jaar, 
organiseren Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting 
Probos de tweede nationale Praktijkdag bestrijding van 
Aziatische duizendknoop. De praktijkdag is geagendeerd op don-
derdag 16 september. 

Er is veel aandacht voor de be
strijding of beheersing van dui
zendknoop in de groene ruimte. 
In reactie hierop neemt de di
versiteit aan toegepaste bestrij
dingsmethoden toe. Vooral op 
het gebied van de nietchemi
sche bestrijding. Voor beheer
ders en terreineigenaren, maar 
ook voor groenaannemers en 
(groene) adviesbureaus is het 
vooraf moeilijk in te schatten 
welke methode(n) in hun situa
tie nu de meest geschikte is of 
zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, 
maar ook vanuit kosteneffecti
viteit en impact op de omgeving.
Tijdens de praktijkdag worden 
een groot aantal duurzame be
strijdingsmethoden onder prak
tijkomstandigheden gedemon
streerd. Specialisten geven uit

leg over de werkwijze en de 
 situaties waarin de methoden 
effectief zijn. Ook wordt getoond 
op welke wijze verspreiding van 
plantenmateriaal als gevolg van 
de behandeling kan worden 
voorkomen en hoe de snelheid 
waarmee duizendknopen zich 
uitbreiden kan worden geme
ten. Aansluitend worden een 
aantal locaties bezocht waar 
bestrijdingsmethoden zijn toe
gepast en waar het resultaat 
kan worden beoordeeld. Daar
mee biedt deze dag handvatten 
voor het maken van afwegingen 
voor beheersing of bestrijding 
van duizendknoop.

MEER INFORMATIE EN A ANMELDEN 

K AN VIA:W W W.PROBOS.NL/EVENE-

MENTEN

Nieuwe plantmachine
STEGEREN – Noest, specialist in 
bos- en landschapsverzorging 
heeft door haar eigen mechanisa-
tiebedrijf een nieuwe plantmachi-
ne laten construeren. Eigen erva-
ring bij aanplant in bosgebied 
speelde een belangrijke rol bij 
het ontwerp. 

De plantmachine is ontworpen om 
niet alleen in bouwland maar ook 
in bosgebied bosplantsoen te 
planten. Vooral voor de zwaardere 
gronden, met name klei, waar 
slecht met de hand geplant kan 
worden is deze machine ideaal.

Door het robuuste ontwerp en het 
kunnen gebruiken van een af
neembaar mes is het mogelijk om 
bijvoorbeeld in essenbossen en 
fijnsparpercelen opnieuw te plan
ten zonder dat bodemverwonding 
nodig is. Met het gebruik van het 
mes en het eigen gewicht worden 
wortels kapot gesneden en dat 
vereenvoudigt de herplant. “Het is 
wel afhankelijk hoe er geoogst is, 
de takken dienen er dan wel afge
reden te zijn. Daarnaast is de on
derlinge stobbenafstand tussen de 
rijen belangrijk”, vertelt eigenaar/
directeur Bart Opdam . “Plantma
chines waren over het algemeen  
hiervoor niet degelijk genoeg of ze 
waren te licht, zodat ze de grond 
niet in kwamen. Dit is een mooie 
toevoeging aan ons plantmateri
eel. Wij hebben er nu 1,5 seizoen 
mee gewerkt en ongeveer 100.000 
stuks bosplantsoen geplant in di
verse bospercelen.

MEER INFORMATIE:

WWW.NOESTBOSBOUW.NL

De plantmachine is ontworpen om in bouwland maar ook in bosgebied bosplantsoen te 

planten.
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RECHTER WIL BIOMASSACENTRALE 
VATTENFALL NIET VERNIETIGEN
AMSTERDAM - De rechter van Rechtbank Noord-Holland (Haarlem) heeft zich maandag 
7 juni uitgesproken over de Omgevings- en Natuurvergunning voor een biomassacen-
trale bij Diemen en IJburg. MOB, Comité Schone Lucht en Natuurmonumenten hebben 
de rechter gevraagd om een streep te halen door de vergunningen die energiebedrijf 
Vattenfall eerder kreeg van de provincie. Met de uitspraak geeft de rechter aan de re-
kensommen van Vattenfall te volgen en de vergunning voor de houtstookcentrale van 
Vattenfall/Diemen niet te vernietigen.

‘Jammer, deze slag hebben 
we verloren maar niet de 
oorlog. Die biomassacen
trale komt er voorlopig niet. 
Je kunt beter nu bakzeil ha
len en bij de Raad van State 
winnen dan omgekeerd. 
Vattenfall zal niet beginnen 
met de bouw totdat de ver
gunningen onherroepelijk 
zijn. Als er begin volgend 
jaar nog niet gebouwd is 
dan wordt de pot met geld 
(395 miljoen euro SDE sub
sidie) teruggevorderd. Maar 
tegen die tijd loopt deze 
procedure nog. Tijd werkt 
hier dus in ons voordeel”, 
aldus Comité Schone Lucht. 

MOB en Comité Schone 
Lucht gaan in hoger beroep 
bij de Raad van State voor 

zowel de Omgevings als 
Natuurvergunning. ‘Deze 
uitspraak van Rechtbank 
Haarlem reflecteert de im
passe en chaos van het 
 demissionair kabinet met 
betrekking tot het stikstof
beleid. 

Het demissionaire kabinet 
heeft nagelaten om een 
adequaat stikstofbeleid op 
te stellen om stikstofruimte 
te maken. Dit is vergelijk
baar met het zogenaamde 
‘afbouwpad subsidies voor 
biomassa’, ook hier toe 
werd het kabinet opgeroe
pen, ditmaal door de SER 
afgelopen zomer. Maar ook 
dit legde het kabinet naast 
zich neer’ zo stellen MOB 
en comité Schone Lucht. 

De vergunde situatie bij Vat
tenfall betreft een gasin
stallatie met een feitelijke 
uitstoot van 325 ton NOx 
per jaar. Deze feitelijke situ
atie is door Vat tenfal l 
kunstmatig opgeschroefd 
tot ruim 800 ton NOx door 
de totaal vergunde NOx uit
stoot te nemen. Daarbij is 
het maximaal aantal moge
lijke draaiuren per jaar voor 
de berekening van de huidi
ge situatie genomen. 

“Om deze redenen zien wij 
goede aanknopingspunten 
om naar de Raad van State 
te gaan. Je kunt beter nu bij 
de Rechtbank verliezen dan 
later bij de Raad van State’’, 
aldus MOB en Comité Scho
ne Lucht. 

BOUWBEURS SLAAT EDITIE 2021 OVER
UTRECHT  De tweejaarlijkse 
BouwBeurs, die van 18 tot en met 
22 oktober zou plaatsvinden in de 
Jaarbeurs in Utrecht, gaat niet 
door. In plaats daarvan richt het 
beursteam zich nu op een grotere 
editie van de beurs in 2023. De 
beslissing om de beurs pas weer 
in 2023 te organiseren, is in nauw 
overleg met de branche en met 
exposanten genomen. 

De BouwBeurs is de grootste 
vakbeurs voor de bouw in Neder
land. Op het evenement komen 
specialisten in de uitvoerende en 
voorschrijvende bouw bij elkaar. 
Marisa Richter van de Bouw
Beurs: “In 2023 zetten we een 
volgende stap naar een nog 
mooier evenement. We breiden 
uit van zes naar acht hallen en 
zijn inmiddels hard aan de slag 

met de editie 2023, waarin duur
zaamheid een nog belangrijker 
thema is. En we gaan natuurlijk 
nog meer bieden op het gebied 
van innovatie, inspiratie, netwer
ken en new business.”

Richter vervolgt: “Het gaat goed 
in de bouw en dat is goed nieuws. 
Maar daardoor hebben bedrijven 
nu minder tijd om zich goed voor 

te bereiden op een goede presen
tatie in oktober. De BouwBeurs 
heeft een lange voorbereidings
tijd en met de zomervakantie in 
aantocht, blijkt oktober toch te 
kort dag voor de branche. Voor 
sommigen spelen daarbij ook nog 
bedrijfsinterne regels rondom de 
coronapandemie, ondanks het 
besef dat bij de Jaarbeurs alle 
veiligheidsmaatregelen zijn ge

nomen.” De volgende BouwBeurs 
vindt van 6 tot en met 10 februari 
2023 plaats. Inschrijving is inmid
dels gestart.

MEER INFORMATIE: 

WWW.BOUWBEURSLIVE.NL.

VHG PROMINENT AANWEZIG OP  NIEUWE 
TUIN & PARK EXPO 
GORINCHEM – De nieuwe vakbeurs Tuin & Park Expo gaat een samenwerking aan met 
Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Deze branchevereni-
ging gaat op de beurs ronde tafel gesprekken organiseren en zal prominent aanwezig 
zijn met een eigen paviljoen. De eerste editie van Tuin & Park Expo is op dinsdag 31 au-
gustus en woensdag 1 september 2021 in Evenementenhal Gorinchem.

“Het is de hoogste tijd om 
elkaar weer live te ontmoe
ten. De groene branche 
heeft allesbehalve stilgeze
ten in deze coronaperiode, 
dus we hebben genoeg om 
over bij te praten. Maar we 
willen Tuin & Park Expo ook 
benutten om elkaar te voor
zien van de allerlaatste 
kennis. En waar kan dat be
ter dan sinds lange tijd weer 
op een beurs, we hebben er 
ongelofelijk veel zin in”, zegt 
directeur Egbert Roozen 
namens VHG.

VHG organiseert in samen
werking met vakblad Tuin 
en Landschap van uitgever 
Hortipoint meerdere ronde 
tafelgesprekken op de 
beursvloer van Tuin & Park 
Expo. Tijdens deze ronde 
tafelgesprekken schuiven 
verschillende experts aan 

die de actualiteit zullen be
spreken met elkaar. Deze 
sessies zijn vrij toegankelijk 
voor bezoekers. Het pro
gramma inclusief alle tafel
gasten en onderwerpen 
wordt binnenkort bekend 
gemaakt. Verder richt VHG 
in  s amenwer k ing met 
beursorganisator Easyfairs 
een heus paviljoen in op de 
beursvloer. Op dit paviljoen 
worden alle leden van VHG 
van har te uitgenodigd, 
maar ook nietleden die 
kennis willen maken met 
VHG zijn van harte welkom.

Inmiddels lopen de voorbe
reidingen voor de eerste 
editie van Tuin & Park Expo 
gesmeerd. Easyfairs heeft 
alle denkbare protocollen 
klaarstaan, zodat beurzen 
weer veilig en verantwoord 
opgestart kunnen worden. 

Onlangs zijn de gezond
heids en veiligheidsproto
collen van Easyfairs voor 
Evenementenhal Gorin
chem succesvol beoordeeld 
door SGS, de wereldleider 
op het gebied van inspectie, 
controle, analyse en certifi
cering.

Tuin & Park Expo is een 
nieuwe vakbeurs voor be
slissingsbevoegde professi
onals in de groene sector. 
Het is een tweejaarlijks 
kennis en product event ge
richt op trends, innovatie, 
materiaal en design. De 
beurs is een combinatie van 
exposanten, kennissessies, 
product pitches, demon
straties en netwerkmo
menten. 

VOOR MEER INFORMATIE: 

WWW.TUINPARKEXPO.NL.

Ter Riele kiest voor accu gereedschap Husqvarna

Fotobijschrift: Wouter (l) en Eelco (r) ter Riele ontvangen het Husqvarna accugereedschap uit handen van Mark Haarman (m). (Foto: Jos 

Klijn)

KLARENBEEK - Groenvoorziener en hoveniersbedrijf Ter Riele uit 
Klarenbeek kiest voor zijn handgedragen machinepark exclusief 
voor accugereedschappen van Husqvarna. Wouter en Eelco ter 
Riele ontvangen van Husqvarna-dealer Mark Haarman uit Twello 
een omvangrijk accu-assortiment met onder meer trimmers, heg-
genscharen, kettingzagen en bladblazers. Het Klarenbeekse fami-
liebedrijf heeft honderd medewerkers in vaste dienst. De overhan-
diging van de machines vond plaats op zorglandgoed De Lathmer in 
Wilp, een opdrachtgever van Ter Riele.

Wouter ter Riele: “Wij hebben 
duurzaamheid zeer hoog in het 
vaandel staan. Dat blijkt onder 
meer uit de diverse certificerin
gen die ons bedrijf heeft behaald 
en ook het investeren in duurza
me gereedschappen vinden we 
enorm belangrijk. De nieuwe ge
neratie accumachines levert 
krachtige prestaties en heeft 
veel voordelen voor milieu, mens 
en dier. Geen uitstoot van scha
delijke gassen, minder lawaai en 
trilling. Onze medewerkers wer
ken er graag mee! Doordat we 
een sterke groei doormaken was 
het nodig om het machinepark 
uit te breiden en omdat ook onze 
opdrachtgevers duurzaam on
derhoud vereisen, kiezen we voor 
zoveel mogelijk accuoplossin
gen. Ook bij grotere machines 
zoals onze versnipperaars, gras
maaiers, hoogwerkers en elek
trische auto’s. Voor de handge
dragen machines is onze keuze 

al jaren geleden op Husqvarna 
gevallen omdat de prestaties van 
de machines en het assortiment 
goed aansluiten op onze wensen. 
Met de nieuwste Husqvarna ac
cumachines, maken we opnieuw 
een grote stap in het CO2neu
traal en geluidsarm maken van 
onze dienstverlening.”

Husqvarnadealer Mark Haar
man: “Met de professionele lijn 
van Husqvarna accumachines 
kunnen 80 tot 90 procent van alle 
groenwerkzaamheden in tuinen 
en openbare ruimtes inclusief 
boomverzorging worden uitge
voerd. Bovendien zijn de machi
nes dusdanig slim en ergono
misch ontworpen dat de gebrui
kers ze ervaren als comfortabel. 
Gecombineerd met losse in
steekaccu’s en ruggedragen ac
cupacks zijn de gereedschappen 
voor zowel kleine als grote klus
sen in te zetten.”

KORT NIEUWS
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Kelvinlaan 80
9207 JB DRACHTEN

+31 (0) 512 - 584 760
WWW.UFKES.NET

Forestcutters
Stobbenfrezen
Schijfversnipperaars
Drumversnipperaars
Houtversnippercombinaties
Grijpers, knippers en zagenGrijpers, knippers en zagen
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• Bespaar geld ...

• Verhoog prestatie ...

• Bescherm het milieu ...

... met biologisch 

    afbreekbare 

    smeermiddelen

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

Meer dan 28 jaar expertise

in hoogwaardige biologisch

afbreekbare smeermiddelen
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HANDEN UIT DE MOUWEN TIJDENS NATUURWERKDAG
DE BILT  LandschappenNL roept 
vrijwilligers op om mee te doen 
aan de jaarlijkse Natuurwerkdag 
op vrijdag 5 en zaterdag 6 novem
ber. Op meerdere locaties, ver
spreid door het land, liggen di
verse klussen te wachten, zoals 
wilgen knotten, bollen planten, 
insectenhotels bouwen, bomen 

planten en veel andere activitei
ten. In 2021 organiseren de pro
vinciale Landschapsbeheerorga
nisaties de Natuurwerkdag voor 
de 21e keer op ruim vijfhonderd 
locaties door heel Nederland. 
Zelf een klus aanmelden is ook 
mogelijk. Uiteraard worden de 
ontwikkelingen rondom het coro

navirus in de gaten gehouden en 
wordt de Natuurwerkdag corona
proof georganiseerd. Alles staat 
dit jaar in het teken van biodiver
siteit. De klussen zijn er dan ook 
op gericht om natuur te onder
houden en herstellen, wat bij
draagt aan de leefomgeving van 
veel (bedreigde) planten en die

ren. Ook vindt de organisatie van 
de Natuurwerkdag het belangrijk 
om mensen te bereiken die graag 
een keer kennismaken met na
tuur en deze stap nog niet hebben 
kunnen óf durven maken. De or
ganisatie roept dan ook op om ie
mand uit de nabije omgeving mee 
te nemen naar de Natuurwerk

dag. Naast iets goeds doen voor 
de natuur is de Natuurwerkdag 
een prachtige gelegenheid om 
nieuwe mensen te ontmoeten. 

L ANDSCHAPPENNL VR A AGT WEL OF 

MEN ZICH VOOR AF WIL A AN MELDEN 

VIA WWW.NATUURWERKDAG.NL. 

APELDOORN - Bosaannemers 
hebben belang bij goede uitrijmo-
gelijkheden om zo op een veilige 
manier te kunnen werken en het 
hout snel en veilig uit het bos te 
halen. Zij vragen dan ook om goed 
begaanbare wegen. Zij vinden een 
medestander in de brandweer, 
die ook belang heeft bij goed be-
gaanbare wegen, zij het met een 
ander doel. Een goede afstem-
ming op elkaars wensen lijkt 
wenselijk.

Toen Staatsbosbeheer en de Hei
demij vorige eeuw bospercelen 
aanlegden werd rekening gehou
den met de houtexploitatie. Maar 
de laatste 30 jaar is de aandacht 
voor bosexploitatie afgenomen en 
daarmee een goed onderhouden 
wegennet naar de achtergrond 
verdwenen. En dus hebben bos
aannemers te maken met slecht 
onderhouden wegen, die niet sei
zoensproof zijn. De grote uitrijaf

standen betekenen extra kosten. 
Slechte uitrijwegen zijn een lande
lijk probleem, maar nu de brand
weer ook steeds meer aandacht 
heeft voor de infrastructuur in het 
bos zijn er kansen om de proble

men goed aan te pakken. Want de 
angst is reëel dat we vroeg of laat 
te maken krijgen met grote na
tuurbranden. In een dichtbevolkt 
land als Nederland kan dit direct 
ernstige gevolgen hebben.

Risicobewustzijn
Klaas Noorland, regisseur Na
tuurbrandbeheersing Veiligheids
regio Noord en OostNederland 
merkt ook dat er sprake is van een 
toenemend risicobewustzijn. “De 
grote incidenten, zoals de Peel
branden generen vele mediaaan
dacht en dus ook meer bewustzijn. 
Daarnaast spreken de cijfers over 
klimaatverandering boekdelen. 
Immers er is sprake van opwar
ming van de aarde en we zien re
cords sneuvelen op gebied van 
temperatuur, droogte en lucht
vochtigheid. Maar naast bewust
zijn is er meer nodig. Handeling is 
vereist. We hebben voor een aan
tal stakeholders zogenaamde han
delingsperspectieven ontwikkeld. 
Voor anderen zijn we nog bezig om 
deze te ontwikkelen.”

Gebiedsgerichte aanpak
Noorland spreekt daarbij over de 
zogenaamde gebiedsgerichte aan

JONGENEEL PRESENTEERT ‘GEVEL OP MAAT’
UTRECHT – Jongeneel lanceert een nieuw, innovatief programma: ‘Gevel op maat’. Het programma geeft 
inzicht in het totale gevelproject. Het programma berekent en optimaliseert de hoeveelheden en afmetin-
gen van de te gebruiken materialen en signaleert clashes in een vroeg stadium. Hierdoor wordt de effici-
ency vergroot en het bespaart de aannemer of bouwer kosten. 

‘Gevel op maat’ kan .ifcbestanden 
lezen en gebruiken en zet deze om 
in .dwgbestanden voor CNCma
chines. Hiermee ontvangt de klant 
precies dat materiaal wat de teke
ning laat zien. Het programma 
maakt de gevelindelingen voor de 
meest voorkomende vlakke gevel

beplating in verschillende diktes 
en houdt rekening met maximale 
plaatmaten, hoekaansluitingen en 
dilatatievoegen. Het programma 
minimaliseert zaagverlies en 
maakt zaagstaten.
‘Gevel op maat’ biedt Jongeneel
klanten inzicht in de plaatmateria

len die ze nodig hebben voor het 
ontwerp in elk gewenst bestands
formaat, zowel in 2D als in 3D. Het 
programma signaleert vroegtijdig 
clashes zoals overlapping in hoe
kaansluitingen en past deze aan. 
Ook bewerkingen als frezen en bo
ren kunnen meegenomen worden. 

Jongeneel kan deze bewerkte de
len gelabeld en gesorteerd afleve
ren op de bouwplaats.

Met dit programma biedt Jonge
neel een uniek en praktisch totaal
pakket dat interessant is voor ie
dereen die met BIM werkt en nog 
geen gevelindeling heeft van het 
project. Het programma is vanaf 
nu beschikbaar bij Jongeneel. 
Koninklijke Jongeneel is een zelf
standige dochteronderneming van 

Timber and Building Supplies Hol
land (TABS Holland). Jongeneel is 
actief in de markt van professione
le gebruikers van hout en bouw
producten. Via een landelijk net
werk van 42 vestigingen bedient 
Jongeneel zowel de lokale als de 
landelijk opererende klant. Alle 
vestigingen voeren een compleet 
assortiment hout, plaat en bouw
materialen en zijn ingericht voor 
zowel het halen als bezorgen van 
bestellingen.

Aandacht voor de boswegen

pak. “Binnen de gebiedsgerichte 
aanpak wordt onderscheid ge
maakt tussen de volgende risico
houders in natuurgebieden: De na
tuurbeheerder, de infrabeheerder 
en de gebruiker. Bij de gebruiker 
moet je dan denken aan recreatie, 
zorg en wonen en werk. Voor al 
deze functies is een plan van aan
pak gemaakt om te komen tot een 
verdere natuurbrandbeheersing. 
Zo hebben we voor natuurbeheer
ders drie speerpunten: Weerbaar
dere vegetatie tegen natuurbrand
gevaar, compartimentering en 
voorkomen brandbevorderende 
landschapskenmerken.”

Toolbox
Bij dat compartimentsgericht wer
ken is het volgens Noorland be
langrijk dat deze tot stand komt in 
nauwe samenwerking met de ter
reineigenaren en beheerders en 
ander betrokken partijen. “Zo is er 
een toolbox ontwikkeld waarin na
tuurlijke maatregelen zijn uitge
werkt die bijdragen aan een betere 
natuurbrandbeheersing. Natuur
lijk moet onze natuur mooi blijven 
voor realisatie van natuurdoelen, 
beleving, gezondheid en exploita
tie, maar volgens is het goed mo
gelijk om dit alles te combineren 
met veiligheid.” 

Noorland geeft dus aan contact 
gehad te hebben met diverse par
tijen, maar met de bosaannemers, 
oftewel de AVIH is nog recht
streeks contact geweest. “Als er 
op onderdelen gezamenlijk kan 
worden opgetrokken hebben we 
wel contact gehad met IPC Groene 
Ruimte. Voor de brandweer is 
naast beheersing van het risico de 
bereikbaarheid van natuurgebie
den en de bestrijdbaarheid van na
tuurbranden essentieel. Het gaat 
daarbij om een goede padenstruc
tuur en voldoende bluswatervoor
ziening.”Een brandsingel met brandvertragend loofhout.

Goed aangelegde uitrijpaden 

hoeven niet direct een aan-

tasting van het landschap te 

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

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

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

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

www.wigink.nl

• Bos- en boomverzorging
• Hooibergen en gebinten

• Bos- en  houtproducten
• Houtzagerij
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www.wigink.nl
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• Bos- en  houtproducten
• Houtzagerij

Richard Wigink H&T 16 19.indd   1 14-11-19   12:04
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WAGENINGEN - Opleidingen, trainingen en cursussen in het bos-en natuurbeheer zijn er te over. Echter, de 
sector heeft een gebrek aan praktijkopleidingen, of tenminste praktijkervaring. Studenten moeten vlieg-
uren in het veld maken. Het probleem is echter dat opleidingen steeds meer gericht zijn op algemene vaar-
digheden en minder op praktijkgerichte vakkennis. 

Een kijkje op de Wikipediapagina 
van opleidingen in de bosbouw
sector (gevoed door de KNBV, zie 
kadertekst) laat zien dat er ruim 
keuze is. Van VMBO tot en met We
tenschappelijk Onderwijs zijn er 
meerdere praktijkopleidingen 
(cursussen en trainingen) be
roepsopleidingen (vmbo en mbo, 
hbo) en opleidingen op weten
schappelijke niveau (universitair). 
In de maatschappij is de aandacht 
voor het milieu en groen in het al
gemeen groeiende. Dat zien ze ook 
bij de WUR in Wageningen en bij 
Van Hall Larenstein in Velp.

Frits Mohren, hoogleraar Boseco
logie en Bosbeheer aan de Univer
siteit Wageningen en tevens voor
zitter van de KNBV schetst wat het 
probleem is. “Aan het aantal oplei
dingsmogelijkheden ligt het niet. 
Maar hebben steeds meer genera
listen met veel algemene kennis 
en te weinig specifieke kennis van 
bosbeheer. Een concreet voor
beeld is kennis van bodem en ve
getatie, bosinventarisatie en be
heermethoden. Elementaire ken
nis waar iedere hboer of acade
micus verstand van zou moeten 
hebben, maar in praktijk is dat niet 
het geval. Ik zie dat academici te 

weinig in het veld komen en daar
door te weinig ervaring in het ter
rein opdoen. Ik vind het lastig om 
opleidingsbreed te oordelen, maar 
ik heb het idee dat er te weinig sta
ge en opleidingsplekken zijn in de 
praktijk van het beheer. Misschien 
begrijpelijk, want we hebben hier 
in Nederland maar een beperkt 
aantal bedrijven en organisaties 
dat actief is in de sector. Daarbij 
wordt er ook bij  WOstages een 
academische oriëntatie gevraagd.” 

Voelen, zien en ruiken
Nicole Olland Nicole is directeur 
bestuurder bij de Unie van Bos
groepen en lid van de werkveldad
viescommissie van Larenstein. De 
commissie adviseert over het aan
sluiten van de opleiding op wat de 
praktijk vraagt. Zij herkent wat 
Mohren zegt. “Het HBO is meer 
praktijkgericht, maar wat mij be
treft nooit genoeg. Bij opleidingen 
in bos en natuurbeheer moet je 
naar buiten, want daar gebeurt 
het. Je moet het landschap leren 
lezen. We hebben hier bij de Unie 
van Bosgroepen medewerkers, 
die dat kunnen. Ze voelen, zien en 
ruiken als het ware hoe het bos er 
bij staat en wat er moet gebeuren. 
Dat kun je alleen als je heel veel 

uren in het veld hebt doorge
bracht.” 

Ingewikkeld
Mohren maakt het vergelijk met 
onze oosterburen. “In Duitsland is 
een veel breder, gezamenlijk ge
dragen kennisniveau met betrek
king tot bosbeheer, onder andere 
via een uitgebreide interne oplei
ding van de Staatsforsten. Vroeger 
organiseerde Staatsbosbeheer dat 
voor haar eigen medewerkers 
maar dat is er nu niet meer. Het 
bosbeheer lijdt daaronder. De ken
nisbasis van de beheerders wordt 
smal. Daarbij: het beheer is inge
wikkelder geworden. Er worden 
steeds meer eisen aan het beheer 
gesteld en de belangenafweging is 
ingewikkelder. We hebben te ma
ken met meer verschillende types 
van beheer.“ Ook Olland ziet dat 
het beheer ingewikkelder is ge
worden. “Kijk wat er de laatste ja
ren allemaal bij is gekomen. De 
stikstofproblematiek,  droogte, het 
verlies aan biodiversiteit en het 
vastleggen van CO2. Allemaal on
derwerpen waar de boswachter 
mee te maken heeft. Daarnaast 
moet hij ook nog eens kunnen 
twitteren met zijn publiek. Hij 
moet dus ook nog allerlei commu
nicatievaardigheden beheersen. 
Je kunt het onmogelijk uit elkaar 
halen. Alles heeft met elkaar te 
maken.” “Klopt”, zegt Mohren. 
“Het gaat al lang niet meer alleen 
over bosbouw en de bosbouwop
leiding is een achterhaald begrip. 
We hebben het over opleidingen in 
bosbeheer, en dan ook nog eens 
gecombineerd met natuurbeheer.” 

Een leven lang leren
Maar is het dan misschien een 
goed idee om de opleidingen op te 
spitsen in een opleiding voor bos
beheer (met daarin meegenomen 
bosaanplant, houtoogst) en na
tuurbeheer? Olland en Mohren zijn 
er geen voorstander van. Olland: 
“Nee, dat is geen goed idee. De op
leidingen liggen in elkaars ver
lengde. Ze zijn te zeer vervlochten 
met elkaar om ze los van elkaar te 
zien. Ik zie meer in specialisaties. 
Daarnaast ben ik voorstander van 
een leven lang leren. Je moet 
vlieguren maken en je voortdu
rend laten bijscholen.”

Verantwoordelijkheid
Mohren en Olland erkennen bei
den dat zij de oplossing niet voor
handen heeft. Mohren: “We moe
ten in ieder geval de beheerprak
tijk en de opleidingen sterker ver
binden en de KNBV als beroeps
vereniging kan bijvoorbeeld haar 
leden aansporen om stageplekken 
aan te bieden en studenten een 
netwerk bieden. Het is misschien 
tijd om als KNBV een eigen oplei
dingsverantwoordelijkheid te ne
men, aanvullend op datgene wat 
de bestaande opleidingen bieden. 
We hebben binnen onze vereniging 
veel expertise. Die kennis moeten 
we meer ontsluiten en aanbieden 
aan jonge mensen die het vak in 
willen.” 

ONDERWIJS IN BOS- EN NATUURBEHEER:

Buiten gebeurt het

Nicole Olland, directeur bestuurder van de Unie van Bosgroepen en lid van de werkveldad-

viescommissie van Van Hall Larenstein. 

“Het is tijd om als beroepsvereniging 
een eigen opleidingsverantwoordelijkheid 

te nemen”

Een eigen opleidingstraject gaat 
Olland voor wat betreft de Unie 
van Bosgroepen iets te ver, maar 
organisaties, bos en natuurter
reineigenaren bedrijfsleven moe
ten zich wel bewust zijn van het 
belang van vooral jonge mensen 
met een basis aan praktijkerva
ring. “Van mij zul je geen kanten
klare oplossing horen. Het werk
veld heeft, gezien de maatschap
pelijke opgaven voor bos en na
tuur, de schoolverlaters hard no

dig. Daarbij hoort ook dat je ze een 
stageplaats biedt. Dat geldt voor 
bedrijven, maar ook voor allerlei 
organisaties. Ook die zouden sta
geplaatsen kunnen aanbieden. Als 
Bosgroepen verzorgen we gast
lessen bij opleidingen, bieden we 
stageplekken aan en nemen deel 
aan allerlei onderzoeksprojecten. 
In zijn algemeenheid zou ik willen 
zeggen: neem stagiaires op in je 
organisatie en stuur ze het veld in, 
want daar gebeurt het.”

Frits Mohren, voorzitter van de KNBV en hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer aan 

Wageningen Universiteit & Research. (Foto: Guy Ackermans)

AANTALLEN EN CIJFERS
De aantallen studenten aan de opleidingen bos en natuurbeheer 
in het hoger onderwijs nemen sinds 2013 jaarlijks toe. Bij Wagenin
gen Universiteit waren in de periode 20152019 gemiddeld 255 stu
denten ingeschreven voor de bachelor bos en natuurbeheer en 
268 voor de master forest and nature conservation (meer dan de 
helft uit het buitenland). Samen leveren deze opleidingen gemid
deld 126 afgestudeerden per jaar af. 

Bij Van Hall Larenstein waren in de periode 20152019 gemiddeld 
574 studenten ingeschreven voor de HBO bachelor bos en natuur
beheer, met een uitstroom van gemiddeld 65 afgestudeerden per 
jaar. 

Op de mboopleidingen vakbekwaam medewerker natuur en leef
omgeving (vroeger bos en natuurbeheer) en vakbekwaam mede
werker natuur, water en recreatie waren in de periode 20152019 
gemiddeld 355 studenten ingeschreven. (bron: Wikipedia)
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Toegewijd partner 
voor bos, natuur en 
landschapsbeheer

 Beheerplanning 
 & Bosinventarisatie

 Blessen & Houtmeten

 Boomveiligheidscontrole

Houtverkoop &  
 Bosexploitatie

  Flora & Faunachecks 

 Natuurbrandpreventie

 Klimaatslim bosbeheer

Remote Sensing, UAV 
 & Advanced GIS

 (0317) 76 90 45

 info@borgmanbeheer.nl      

 borgmanbeheer.nl
Uw adviseur voor 

de beheerpraktijk!
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BB0137

10 2 JULI 2021 EDITIE 02



HOUTSKELETBOUW PAST IN 
LANDSCHAP
EXLOO  Midden in de natuur, 
op de Drentse Hondsrug ont
wikkelt Kontour Vastgoed een 
in Nederland uniek concept 
dat staat voor kwaliteit, ruimte 
en luxe. De Groot Vroomshoop 
Houtbouw leverde voor de 180 
vakantievilla’s de volledige 
houtskeletbouw casco’s.
Het plan speelt in op de vraag 

naar hoogwaardige, sfeervolle 
accommodaties voor het ho
gere segment. Familieresort 
PUUR Exloo bestaat uit 180 
recreatiewoningen van ver
schillende types en groottes. 
De woningen gaan op in het 
landschap en vormen een ge
heel met de natuurrijke omge
ving.

Cursus Bodembiologie
bij bosbeheer
WAGENINGEN - De bodem is de basis. Ook voor het bos. Maar wat 
weet de gemiddelde bosbeheerder over bodemprocessen, zoals mi-
neralenbalans en bodemleven en hun invloed op het bos? De cursus 
Bodembiologie bij bosbeheer biedt inzicht in het bodemleven van 
bossen en geeft beheerders handvatten voor een goed bodembe-
heer met als doel een vitaal en goed functionerend bos. 

In de cursus komen diverse as
pecten aan de orde, zoals de 
waarde van schimmels en bacte
riën in de bodem en een ant
woord op de vraag wat het nut is 
van mineralen. Ook de verande
ringen in lucht en landbouw in de 
afgelopen 100 jaar en de impact 
daarvan op het bodemleven ko
men aan de orde. Verder wordt 
ingegaan op de gevolgen van een 

verstoorde bodembiologie voor 
het bos en boomziekten in relatie 
tot de bodem. 

Daarnaast leren deelnemers aan 
deze cursus over de do’s en 
dont’s van het bekalken, bemes
ten en de bodembewerking. Ook 
krijgen de deelnemers antwoord 
op de vraag hoe praktisch te stu
ren op een goed bodemleven voor 

natuurwaarde en houtproductie. 
De cursus is geschikt voor ieder
een die werkzaam is in het bos
beheer, zoals terreinbeheerders, 
ecologen en adviseurs. De cursus 
bestaat uit vier dagdelen die du
ren van 8.30 tot 12.30 uur. De the
orielessen vinden plaats op 9 en 
23 september en op 7 oktober. De 
excursie staat op de agenda voor 
14 oktober. Locatie Leusden.

AANMELDEN KAN VIA:

WWW.BODEMENNATUUR.NL. 

VOOR VRAGEN E-MAIL NAAR: 

KRISTIANNE.VANDERPUT@BODEM-

ENNATUUR.NL, OF PER TELEFOON:

 06 - 508 71 967

DUURZAAM EN UITNODIGEND BEDRIJFSGEBOUW 
ZWOLLE - Hanzestrohm (voorheen Hemmink Groep) presenteert trots haar nieuwe bedrijfsgebouw. Bij 
binnenkomst springt de brede tribunetrap met essenhout in het oog. Een mooie plek voor informeel 
overleg en presentaties.

BDG Architecten creëerde het 
ontwerp voor de nieuwe kantoor
huisvesting en logistieke hal aan 
de Popovstraat in Zwolle. Het ge
bouw laat zien wie Hanzestrohm 
is. Een stimulerende werk en 
leefomgeving met een open, uit
nodigende uitstraling. Een plek 
waar kantoor en logistiek opti
maal kunnen samenwerken. 

Bij binnenkomst springt de brede 
tribunetrap bekleed met essen
hout direct in het oog. Dit multi
functionele element is met een 
varia aan zitjes een prettige plek 
voor informeel overleg en pre

sentaties. De trap verbindt de 
verschillende afdelingen en de 
centrale ruimte met de verdie
ping. De eerste etage is rondom 
voorzien van een transparante 
balustrade. Boven de tribunetrap 
brengen lichtstraten op het noor
den het daglicht diep het gebouw 
in.

Mix aan werk- en overleg-
ruimten 
In de nieuwe omgeving zitten de 
medewerkers op korte loopaf
stand van elkaar wat samenwer
king en kennisdeling stimuleert. 
Het interieur is in samenwerking 

met Zwaag Interieur zorgvuldig 
uitgewerkt met aandacht voor 
details. De inrichting markeert 
functie, de gekozen materialen 
zijn uitnodigend en comfortabel. 
Groene afscheidingen en glazen 
tussenwanden verbinden de 
ruimtes en reguleren de akoes
tiek. Door de grote raampartijen 
is vanuit het gehele kantoor de 
relatie met buiten duidelijk voel
baar. Aansluitend op de groene 
voorzone realiseerde BDG om het 
kantoor een prettige buitenruim
te met diverse soorten beplan
ting, fruitbomen en beschutte zit
plekken. 

HOOGKARSPEL - Om te anticiperen op ander gebruik en toekomstige 
ontwikkelingen, ontwikkelt NOAHH | Network Oriented Architecture 
flexibele structuren die zich blijven aanpassen aan de veranderende 
wensen van de gebruikers. Recentelijk ontwierp het bureau het interi-
eur van een monumentale stolpboerderij in Hoogkarspel. Hout speelt 
hierbij een belangrijke rol.

De stolpboerderij is een Rijksmo
nument en is sinds midden jaren 
zeventig van de vorige eeuw in ge
bruik als woonhuis. De stolpboer
derij dateert volgens een gevel
steen uit 1891, en is van algemeen 
belang uit cultuur en architec
tuurhistorisch oogpunt als meren
deels gaaf bewaard voorbeeld van 
laat 19eeeuwse landelijke bouw
kunst.

Architectonische ingreep 
De architectonische ingreep be
stond uit het verwijderen van alle 
latere toevoegingen en construc
ties die niet behoorden tot de oor
spronkelijke indeling van de boer
derij. Hiermee werd de imposante, 
karakteristieke vierkantscon
structie van deze stolpboerderij 
weer geheel zichtbaar. De kap, ge
vels en vloer zijn van binnenuit ge
isoleerd en met multiplex afge
werkt. 

Enorm volume 
De boerderij heeft een footprint 
van 19,5 x 21,0 meter (exclusief 
staartstuk) en een nokhoogte van 
15,7 meter. Om maximaal gebruik 

te maken van het enorme volume 
onder de kap – circa 3000 kubieke 
meter – en om recht te doen aan 
de oorspronkelijke structuur van 
de boerderij, zijn nieuwe kamers 
in de vorm van hutten en plateaus 
toegevoegd in de takken van de 
hoofddraagconstructie. Hiermee 
is de toevoeging ook weer losma
kelijk. De gesloten volumes ken
nen hun eigen interne isolatieschil 

en thermische zone. De materiali
sering is eenduidig en eenvoudig. 
Alle toevoegingen zijn gereali
seerd in multiplex/underlayment 
waarmee het ‘hutten karakter’ 
versterkt wordt. Het nieuwe interi
eur laat zich ook gemakkelijk weer 
aanpassen, bewerken of verwijde
ren, met respect voor het originele 
karkas. 
Het nieuwe interieur kan gezien 
worden als een gast in het huis. 
Door te werken met plateaus en 
cabines laat de ruimte onder de 
kap zich tegelijkertijd lezen als 
één ruimte en als een veelheid van 
ruimtes die met bruggen, trapjes 
en (touw)ladders met elkaar ver
bonden zijn.

De trap verbindt de verschillende afdelingen en de centrale ruimte met de verdieping. (foto: Gerard van Beek Fotografie)

HUTTENBOUW IN MONUMENTALE 
STOLPBOERDERIJ

Om recht te doen aan de oorspronkelijke structuur van de boerderij, zijn nieuwe kamers in 

de vorm van hutten en plateaus toegevoegd in de takken van de hoofddraagconstructie.

Alle toevoegingen zijn gerealiseerd in multiplex/underlayment waarmee het ‘hutten 

karakter’ versterkt wordt. (Foto’s: Katja Effting)
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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

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

BB0136
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ALLE BOSFUNCTIES IN BEELD MET ‘BOSTRACKEN’
EDE  Veel bossen zijn vroeger 
gelijkvormig aangelegd en be
heerd met één specifiek doel: 
houtproductie. Tegenwoordig 
zetten we juist in op structuurrij
ke, gemengde bossen en is er 
aandacht voor de verschillende 
bosfuncties. Dat vraagt een an
der beheer waarbij je in samen
hang kijkt naar de functies van 
het bos en de doelen. De bosbe
heertool ‘bostracken’ wordt 
steeds vaker gebruikt bij die in
tegrale aanpak. Binnen de Bos
groepen is een zorgvuldige in

ventarisatie van belangrijke en 
waardevolle elementen in het 
bos een belangrijk onderdeel 
van het geïntegreerd bosbeheer 
dat voor alle leden wordt gerea
liseerd. Functies zoals natuur, 
houtproductie, beleving, recrea
tie, (cultuur)historie en koolstof
vastlegging komen daarbij alle
maal aan bod. 
Die integrale aanpak en inventa
risatie is ook bekend onder de 
term ‘bostracken’, wat letterlijk 
‘het bos doorzoeken’ betekent. 
Bij bostracken kijkt de beheer

der niet puur naar één aspect in 
het bos, maar naar het grotere 
geheel. Bij het bostracken inven
tariseert de beheerder in één 
rondgang de belangrijke en 
waardevolle elementen in het 
bos. Daarbij vertaalt hij ze naar 
het benodigde beheer. De bevin
dingen vormen samen de basis 
voor de beheerplanning en de 
uitvoeringsstaat.

MEER INFORMATIE: W W W.BOSGROE-

PEN.NL/ALLE-BOSFUNCTIES-IN-

BEELD-MET-BOSTRACKEN/

LIEDERHOLTHUIS – Als fabrikant van gelamineerd hout en kruislaag-
hout (X-LAM) voor duurzame houtconstructies zet de Derix-groep zich 
in voor de bescherming van het milieu. Nu zet Derix een verdere be-
langrijke stap in de richting van klimaatbescherming en circulariteit; 
het bedrijf maakt de terugname van gebruikte houtelementen per di-
rect de norm voor zijn klanten. 

Johan Borreman, vestigingsmana
ger van Derix Nederland, ver
klaart deze stap: “Wij werken met 
het meest duurzame bouwmateri
aal dat er is: hout. Hout is de enige 
grondstof die weer aangroeit en 
bovendien CO2 opslaat. Hoe lan
ger het hout als bouwmateriaal 
wordt gebruikt, des te langer blijft 
de CO2 opgeslagen. Daarom wil
len wij vanaf nu, indien mogelijk, 
onze houten bouwelementen na 
gebruik weer terug nemen en ze 
voor andere houtconstructies her
gebruiken.”

Met de invoering van deze zoge
naamde terugnameplicht geeft de 

Derixgroep gehoor aan de oproep 
om meer circulair te bouwen. 
Deze toekomstgerichte manier 
van bouwen gaat maximaal zuinig 
om met grondstoffen, omdat de 
grondstof slechts eenmaal hoeft te 
worden verkregen en vervolgens 
steeds opnieuw hoogwaardig kan 
worden hergebruikt. Hierbij heeft 
hout het voordeel dat het geduren
de die levensloop van het product 
meerdere keren teruggroeit. 

“Hergebruik van hout uit duurza
me bosbouw als materiaal be
schermt ons milieu”, vat Markus 
Derix, directeureigenaar van de 
Derixgroep, samen. “Met het oog 

op de huidige uitdagingen waar
voor wij vanwege de klimaatveran
dering en grondstoffenschaarste 
staan, is bouwen met hout eigen
lijk verplicht. Het hergebruik van 
houten bouwelementen, dat wij nu 
hebben gelanceerd, is momenteel 
nog vrijblijvend. Ik hoop echter dat 
het snel overal verplicht wordt, zo
dat we allemaal zo snel mogelijk 
van de positieve effecten kunnen 
profiteren.” 

Over de Derix-groep
De Derixgroep produceert, levert 
en monteert constructies van ge
lamineerd hout en kruislaaghout 
(XLAM). Derix heeft meer dan 240 
werknemers in dienst op twee 
productielocaties in Duitsland 
(Niederkrüchten en Westernkap
peln) en heeft daarnaast nog drie 
andere vestigingen (in Niederholt
huis in Nederland en in Hamburg 
en Hermeskeil in Duitsland). 

DUURZAME, KANT- EN-KLARE ‘HOUTHUISJES’ 
GENDT - Zo’n zes jaar geleden bouwde Weijers BTS/B&G Totaalbouw 
uit Gendt in Gelderland min of meer per ongeluk haar eerste tiny 
house. Het bouwbedrijf dat onder andere overkappingen, schuren en 
installatiewerk deed en hier en daar een tuinhuis, stapte precies op 
tijd in een hype, en bouwt inmiddels meer dan vijftig tiny houses per 
jaar. 

Vooral vakantieparken zijn geïnte
resseerd, maar ook privépersonen 
kunnen bij Weijers BTS terecht. De 
huisjes van duurzaam hout met 
een stalen onderframe zijn bijna 
volledig zelfvoorzienend, als je 
kiest voor zonnepanelen op het 
dak. Jan Weijers, directeur Weijers 
BTS is blij met deze nieuwe hype. 
Het is nog niet zo lang geleden dat 
Weijers zich bekommerde om 
veelal individuele bouwprojecten 
en kluswerk zoals installaties en 
een overkapping. Nu maakt zijn 

bedrijf aan de lopende band tiny 
houses voor grote klanten als 
Droomparken en Europarcs. Niet 
dat alle huisjes hetzelfde zijn over
igens. Weijers: “Alles wordt door 
ons op maat gemaakt en ontwor
pen. Net wat de klant wil. Tot nu 
toe zijn ze bijna allemaal verschil
lend uitgevallen.”

De huisjes zijn tussen de 20 en 30 
vierkante meter groot, rusten op 
een metalen fundament, zijn goed 
geïsoleerd en grotendeels ge

maakt van hout. Weijers BTS le
vert de huisjes af met badkamer, 
een keuken die operationeel is, 
vloerbekleding, verwarming en 
zelfs het bed en de lattenbodem 
zitten er al in. De klant hoeft de 
woning alleen nog maar in te rich
ten, en de stroom en het water aan 
te sluiten. Daarmee functioneren 
de boiler, de verwarming (inclusief 
pelletkachel), de kookplaten, de 
koelkast en alle andere appara
tuur. 

Het bouwbedrijf doet ongeveer 
een week over het bouwen van een 
tweepersoonshuisje. Omdat de 
tiny houses van Weijers BTS alle
maal verschillend zijn, is er geen 
vaste prijs, maar gemiddeld ligt 
die op 50.000 euro.

BEHEERDERSDAG 2021  
WEDEROM ONLINE
EDE – De Beheerdersdag 2021 
vindt net als de 2020editie 
plaats in digitale vorm. Dit jaar 
is daarvoor vrijdag 24 septem
ber gereserveerd. De beheer
dersdag is de ontmoetingsdag 
voor iedereen die werkt in bos, 
natuur en landschap. Tijdens 
deze dag kunnen bezoekers uit
eenlopende presentaties, work
shops en excursies die gericht 
op de beheerpraktijk bijwonen. 
Al meer dan tien jaar delen de 

deelnemers praktische, nieuwe 
inzichten met elkaar, zodat bos 
en natuurbeheer nóg beter kan 
worden uitgevoerd. In 2020 was 
het, in verband met de corona
maatregelen, een digitale Be
heerdersdag. Ook in 2021 gaat 
de organisatie dus nog een keer 
voor een online editie. 

VOOR ACTUELE INFORMATIE OVER DE 

BEHEERDERSDAG VAN 2021: W W W.

BEHEERDERSDAG.NL. 

Derix neemt gebruikte bouwelementen terug 
om circulair te bouwen

Circulariteit van materialen wordt een 

steeds belangrijker aspect van het bouw-

proces., zoals bij de bouw van Circle. (foto: 

Derix groep)

De houten spanten bij de Triodosbank zijn zonder problemen te demonteren en te herge-

bruiken. (foto: Bert Rietberg voor J.P. Van Eesteren en Derix)

De huisjes zijn tussen de 20 en 30 vierkante meter groot, rusten op een metalen fundament, 

zijn goed geïsoleerd en grotendeels gemaakt van hout.
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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

• 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

Bosbouw. Vakbekwaam. Overal thuis. 
Kortom: Unimog.

Mercedes-Benz Trucks Nederland B.V.
Ravenswade 4
3439 LD Nieuwegein
030 - 247 19 11
www.mercedes-benz-trucks.com/nl_NL/home.html

BB0135
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OYTEN - Aanraken mag – ook al doet de naam anders vermoeden. 
Maximilian Salzer van Boomservice Bremen (Bremer Baumdienst) gaf 
zijn onlangs aangeschafte Unimog U 430 een nogal angstaanjagende 
bijnaam: het beest. Onder de harde carrosserie gaat echter een flexi-
bele en betrouwbare helper voor een groene toekomst schuil.

“We werken veel in het terrein”, 
vertelt Salzer van Boomservice 
Bremen over zijn gevarieerde 
werkdag. Het bedrijf, dat sinds het 
overlijden van zijn vader Dirk Sal
zer in 2016 door hem wordt geleid, 
heeft alle bomen in NoordDuits
land in beheer. De beruchte noor
denwind doet regelmatig de tele
foon rinkelen bij Boomservice 
Bremen. Zo komen ze bijvoorbeeld 
in actie als er een boom op het 

spoor van Deutsche Bahn is geval
len. Een uitdaging, want de getrof
fen gebieden op en langs het spoor 
bevinden zich vaak buiten de ge
baande paden. “Een Unimog is 
hiervoor bij uitstek geschikt omdat 
hij terreinvaardig is en zelfs met 
alle opbouwen stabiel rijdt”, aldus 
Salzer over zijn nieuwe aanwinst.
De oranje Unimog U 430 werd in 
december 2020 aangeschaft. De 
MercedesBenz Special Truck is 

voorzien van een kiepbak en een 
afneembare combinatie van Ufkes 
Greentec, bestaande uit de Chee
tah 30 frontversnipperaar en een 
houtgrijper. “Als we bomen kap
pen of snoeien, kunnen we het 
houtafval ter plaatse versnipperen 
en transport gereed maken”, legt 
Salzer uit.

Als optimale aanvulling kan ook 
een telescoopkraan per dieplader 
worden vervoerd. “De bomen wor
den met de kraan opgeraapt en de 
takken worden met behulp van de 
geïntegreerde grijparm eenvoudig 
in de versnipperaar aan de voorzij
de van de Unimog gestoken.”

Voor een groene toekomst
“Onderhoud en instandhouding 
van groengebieden om ook in de 
toekomst een duurzame levens
kwaliteit te kunnen garanderen, 
staat bij Boomservice Bremen 
hoog in het vaandel. “Vooral oude 
bomen hebben in hete zomers 
speciale zorg nodig”, aldus Salzer, 
die een opleiding tot boomkweker 
volgde in Göttingen en een door de 
overheid gecertificeerd boomver
zorger is. “Uiteindelijk wordt men 
zich in tijden van klimaatverande
ring meer bewust van de noodzaak 
van boomverzorging. Zeker in ste
delijke gebieden is behoud van 
groen essentieel.”

Economisch en ecologisch
Het efficiënte werken met de veel
zijdige, compacte en terreinvaar
dige Unimog komt ook de bomen 
ten goede: de bodem wordt ont

RUSSISCHE MEUBELGIGANT 
BLIJ MET DUITSE SHREDDER
SARECHNY - De Russische meu-
belfabrikant Lerom schafte on-
langs een WEIMA ZM 40 vier 
schachten shredder aan. Met 
deze shredder is het bedrijf in 
staat om per dag meer dan 20 
kuub afvalhout te verwerken.

In 1997 verkocht Lerom haar 
eerste meubelstuk. In de afgelo
pen 20 jaar is het bedrijf uitge
groeid tot één van Ruslands 
grootste meubelfabrikanten met 
1200 medewerkers op de loon
lijst. Samen met de Russische 
partner SWEMA leverde Weima 
de shredder. Met de shredder be
schikt over twee elektromotoren. 
Het toerental van de motoren be
draagt slechts 25 rpm. De ma
chine wordt aangestuurd met 
een simpele PLC control van Sie
mens. De chips worden opgesla
gen in een bunker om vervolgens 
in de wintermaanden de produc

tieruimtes te verwarmen. Voor 
het bedrijf betekent dat een kos
tenbesparing op meerdere ma
nieren. Allereerst gaat de ener
gierekening omlaag, maar ook 
worden kosten bespaard op de 
afvoer van het hout.
NADERE INFORMATIE:

WEIMA.COM

‘Het beest’ versterkt Boomservice Bremen

HK23 73

ADVERTENTIE

De Unimog U 430 is voorzien van een kiepbak en een afneembare combinatie van Ufkes 

Greentec, bestaande uit de Cheetah 30 frontversnipperaar en een houtgrijper.

De WEIMA ZM 40 vier schachten shred-

der beschikt over twee krachtige elek-

tromotoren.

zien en het voertuig kan dicht bij 
de werkplek rijden waardoor on
nodig kappen tot een minimum 
wordt beperkt. De beslissing om 
een Unimog aan het wagenpark 
toe te voegen was dan ook gemak
kelijk.

“Met ons ‘beest’ kunnen we alle 
werkstappen in één keer doen en 
hebben we maar één, maximaal 

twee medewerkers nodig”, legt 
Salzer uit. “De versnipperaar kan 
bovendien op afstand worden be
diend.” Wellicht bedenkt Salzer 
met de tijd een andere bijnaam 
voor zijn Unimog, één die wat aar
diger is voor zijn trouwe helper. 
Zijn nieuwe trio graafmachines 
heeft hij in ieder geval Tick, Trick 
en Track (Kwik, Kwek en Kwak) 
gedoopt.
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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

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

BB
00

88

Optioneel leverbaar met 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
BB0139
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WAGENINGEN - Boswetenschapper Gert Jan Nabuurs is een autoriteit 
als het op bos, klimaatadaptie, biodiversiteit en de kansen van hout in 
de bouw aankomt. Hij ziet grote mogelijkheden om meer in hout te 
bouwen. Onlangs ging hij in gesprek met Cobouw en zette hij de voor 
en tegens op een rij. 

Het is volgens Nabuurs van belang 
om de levensduur van het hout in 
de keten te verlengen om op die 
manier beton en staal te vervan
gen. De hoogleraar Europese Bos
sen is ervan overtuigd dat het rea
liseren van zesduizend houten wo
ningen per jaar mogelijk moet zijn. 
Hij is van mening dat er nog altijd 
te veel hout de kachel in gaat of 
verdwijnt naar de papierindustrie, 
terwijl er uitgebreid kansen liggen 
voor hoogwaardiger toepassingen. 
Nu nog, zo stelt Nabuurs, is er on
voldoende financiële prikkel voor 
de boseigenaar om in te zetten op 
hoogwaardig hout. Als er echter 
meer met hout wordt gebouwd, 
komt er vanzelf meer vraag naar 
hoogwaardig hout en zal de prijs 
stijgen. Groot voordeel is dat hout 
met een toepassing in de bouw 
CO2 vasthoudt. 

Bio-industrie
Het is volgens Nabuurs niet zo dat 
verwoede houtstokers zich zorgen 
moeten maken. Er blijft volgens 
Nabuurs altijd hout van slechte 
kwaliteit. En als de houtproductie 
zal toenemen komt er waarschijn
lijk alleen maar meer hout in aan
merking voor bioindustrie. Wat 
hem wel dwars zit is dat er jaar
lijks 500 miljoen kuub wordt ge
oogst en daarvan 100 miljoen kuub 
de kachel ingaat, terwijl een groot 
deel daarvan zonder problemen in 
aanmerking zou kunnen komen 
voor een hoogwaardiger toepas
sing. 

Afblijven
Naast idealist is Nabuurs ook rea
list. Hij ziet ook dat alle grote volu
mes staal en beton die momenteel 
nog rondgaan in de bouw nooit 
alle maal vervangen kunnen wor

den door hout. Sterker nog, in gro
te delen van de wereld moeten we 
volgens hem van het bos afblijven, 
omdat het oerbos betreft en het 
oogsten ervan niet goed is gere

geld, bijvoorbeeld door de afwe
zigheid van een verplichte her
plant. In Europa ligt dat volgens 
hem anders, omdat hier al sprake 
is van de productie van duurzaam 
hout. 

Als we kijken naar Nederland, dan 
is Nabuurs blij met de ambitie van 
de Nederlandse overheid om de 
komende jaren 37.000 hectare ex
tra bos aan te planten. Het is vol

gens hem een klein stukje, slechts 
tien procent van wat we nu hebben 
en het minimale van wat Brussel 
verplicht stelt, maar veel meer is 
volgens hem niet realistisch. 

Cijfers
In het artikel in Cobouw zet Na
buurs de cijfers even op een rij. In 
Europese bossen is sprake van 
een jaarlijkse bijgroei van 800 mil

joen kuub hout. Daarvan wordt 
slechts 500 miljoen kuub geoogst. 
Een deel van die bijgroei vindt 
plaats op slecht toegankelijke ge
bieden, maar een extra oogst van 
100 miljoen kuub moet volgens 
hem mogelijk zijn. In Europa wordt 
jaarlijks één miljoen woningen ge
bouwd. Met 50 kuub CLT is het 
mogelijk om een eenvoudige, de
gelijke woning te bouwen. Een mil
joen woningen betekent dus 50 

miljoen kuub hout. Die hoeveel
heid is ruimschoots voorhanden 
en zo stelt Nabuurs: de 60.000 wo
ningen waar we het over hebben in 
Nederland is dus in het grote 
plaatje een marginaal aantal. Een 
groter probleem is volgens hem 
de logistiek: de capaciteit van de 
CLTfabrieken en de mogelijkhe
den om deze grote hoeveelheden 
hout te oogsten.

Vooroordelen
Ook Nabuurs merkt dat bouwen 
met hout meer en meer in beeld 
komt bij projectontwikkelaars en 
architecten. Het is nog wel belang
rijk dat bepaalde vooroordelen 
worden weggenomen. Bijvoor
beeld over brandgevaar. Toch is bij 
brand het gevaar de schade van 
hout ten opzichte van andere ma
terialen niet groter. CLT bijvoor
beeld stort niet zomaar in, terwijl 

een stalen balk inzakt op het mo
ment dat ie te heet wordt. Zo ge
zien moet het eigenlijk een van
zelfsprekendheid zijn dat bouwen 
met hout snel aan populariteit 
wint. Het is dan ook niet metaal en 
beton dat zich ertegen verzet. Die 
liften volgens Nabuurs mee op de 
lobby voor hout. Het zijn met name 
ngo’s die protest aan zullen teke
nen. Organisaties als FERN, met 
een sterke lobby in Brussel en Het 
Wereld Natuur Fonds en Birdlife 
hebben hun bedenkingen. En dat is 
ook precies wat het hele verhaal 
zo lastig maakt. Als het gaat om 
hout, bos en bomen, dan merkt hij 
dat er voor veel partijen geen tus
senweg is. Je bent voor of je bent 
tegen. Hij verwijst daarbij naar De 
Groenen in Duitsland die zich al 
j aren profileren als tegenstander 
van biomassaenergie, waar vol
gens Nabuurs ook een genuan
ceerd verhaal op z’n plaats zou 
zijn. 

Bosbodem
Een punt waar Nabuurs zich wel 
zorgen over maakt is de staat van 
de bosbodem. De vruchtbaarheid 
daarvan, zo stelt hij, is niet zoals 
het zou moeten zijn, hetgeen ge
volgen heeft voor de biodiversiteit. 
Hij is ervan overtuigd dat de stik
stofdepositie naar beneden moet. 
Nu nog bestaan vel bossen uit één 
boomsoort. Naaldbomen verzuren 
de grond. De oplossing is menging 
met soorten als linde, esdoorn 
beuk of eik. 
Aan het eind van het interview 
komt Nabuurs tot een slotconclu
sie. Hij stelt dat er hout genoeg is, 
maar er tot op heden te veel na
druk heeft gelegen op het einde 
van de omloop; hoe je het hout het 
bos uit moet krijgen. En dat het 
volgens hem belangrijk is om te 
kijken naar de voorkant; de aan
plant van kwaliteitshout. Dat is 
iets waar we volgens hem de afge
lopen 20 jaar veel te weinig mee 
bezig zijn geweest. 

Hout is er genoeg. Een groter probleem is volgens Nabuurs de logistiek, de capaciteit van de CLT-fabrieken en de mogelijkheden om deze 

grote hoeveelheden hout te oogsten. 

In Europese bossen is sprake van een jaarlijkse bijgroei van 800 miljoen kuub hout. Daarvan wordt slechts 500 miljoen kuub geoogst. (foto: Gianni Crestani via Pixabay)

Bouwen met hout is goed voor het milieu
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AMERSFOORT - Staatsbosbeheer krijgt regelmatig vragen over de ma-
nier waarop zij haar bossen beheert. In verschillende media verschij-
nen berichten en opiniestukken over het bosbeheer van de organisa-
tie. Reden voor Harrie Hekhuis, programmadirecteur Bos & Klimaat 
bij Staatsbosbeheer om te reageren.

Het zijn volgens Hekhuis vaak te
rugkerende misvattingen. Bijvoor
beeld dat Staatsbosbeheer bos 
kapt om geld te verdienen of dat er 
gestuurd wordt op eenvormige 
naaldbossen voor houtproductie. 
“Er wordt wel eens gesuggereerd 
dat wij niet goed zorgen voor onze 
bossen. We vinden dit jammer en 
niet terecht. Maar er schuilt ook 
iets moois in. Het toont grote be
trokkenheid bij bos en bomen. Een 
betrokkenheid die wij niet alleen 
delen, maar misschien nog wel 
sterker voelen dan anderen. We 
hebben de bossen nota bene zelf 
geplant, verzorgd en op zien groei
en.”

Lange termijn denken
De zorgen over het klimaat en de 
biodiversiteit zijn terecht. Dit heeft 
een grote impact op Nederland en 
het bos. Maar het bos biedt ook 
een deel van de oplossing. Dat is 
de inzet van de nieuwe Nationale 
Bossenstrategie: door veel nieuw 
bos aan te planten en door het be
staande bos zo te beheren dat het 
klaar is voor de toekomst, waarin 
het aan veel maatschappelijke be
hoeften van de huidige en toekom
stige generaties moet voldoen. 
Een kwestie van lange termijn 
vooruitkijken. Iets dat bosbeheer
ders in de genen zit.

Strikte voorwaarden
“40 Procent van onze bossen zijn 
de natuurbossen, waar het beheer 

volledig gericht is op de natuur. In 
60 procent van de bossen zijn na
tuur en biodiversiteit belangrijke 
doelen, gecombineerd met verant
woord uitgevoerde houtoogst”, 
vertelt Hekhuis. “En die houtoogst 
vindt onder strikte voorwaarden 
plaats en staat onder kritisch toe
zicht. Zo wordt ons bosbeheer al 
jaren positief beoordeeld door het 
strengste wereldwijde onafhanke
lijke keurmerk voor duurzaam 
bosbeheer, FSC. En wat daarbij in
teressant is om te weten: Bos is 
één van de weinige natuurtypen 
die er qua natuurkwaliteit op voor
uit gaat. Dat geldt voor onze na
tuurbossen, maar ook voor die an
dere 60 procent.”

Veerkracht voorop
“Geld is, in tegenstelling tot wat 
regelmatig beweerd wordt, nooit 
onze drijfveer. Het is een deel van 
onze opdracht om bij te dragen 
aan de productie van hernieuwba
re grondstoffen. Elke Nederlander 
gebruikt gemiddeld 1 kubieke me
ter hout per jaar, bijvoorbeeld voor 
meubilair of de dagelijkse krant of 
een tijdschrift. Staatsbosbeheer 
levert hiervan slechts 3 procent. 
Zo’n 90 procent van het Neder
landse houtgebruik wordt geïm
porteerd. Wij vinden het onze op
dracht om ruim binnen de grenzen 
die de natuur zelf aangeeft deze 
bijdrage te blijven leveren. Het bos 
geeft namelijk zelf aan hoeveel 
hout er geoogst kan worden. Nooit 

de markt. Illustrerend hiervoor is 
dat wij na drie zeer droge zomers, 
met weinig groei en toegenomen 
kwetsbaarheid, minder oogsten. 
Terwijl juist nu de vraag groot is en 
de prijzen hoog zijn. Duurzaam be
heer en zorgen voor veerkrachtig 
bos staan altijd voorop.”

Kleinschalig 
De kritiek dat Staatsbosbeheer te 
grote vlaktes bos zou kappen is 
volgens Hekhuis achterhaald. 

“Staatsbosbeheer is niet voor 
grootschalige kap. Ons bosbeheer 
is de afgelopen jaren veel klein
schaliger geworden. We zijn te
rughoudender met het omvormen 
van bos naar andere natuur en 
planten bij eventueel bosverlies 
nieuwe bomen terug. Maar soms 
is het nodig om een groep van en
kele bomen tot maximaal een hal
ve hectare te kappen, om zo een 
nieuwe generatie bomen de kans 
te geven zich te ontwikkelen. Een 

HARRIE HEKHUIS, PROGRAMMADIRECTEUR BOS & KLIMAAT BIJ 
STAATSBOSBEHEER: 

‘We beheren het bos met grote
zorgvuldigheid en vakmanschap’ aantal boomsoorten heeft deze 

ruimte nodig om tot geslaagde 
verjonging te komen.”

Diversiteit 
De opvallendste misvatting is vol
gens Hekhuis dat Staatsbosbeheer 
zou sturen op meer eentonige 
naaldbossen, puur voor houtpro
ductie. “Het tegendeel is waar. Dat 
deden we 120 jaar geleden. De 
toen aangeplante monoculturen 
maken we al decennia gevarieer
der door de aanplant van meer 
loofbomen. En ook in onze nieuwe 
bossen gebruiken we zo veel mo
gelijk boom en struiksoorten. In 
het bos van het Limburgse Water
bloem wel zestien verschillende 
soorten. En dit is geen uitzonde
ring, maar exemplarisch voor de 
grote diversiteit die we nastreven.” 

Klimaat
Het bos is belangrijk voor het kli
maat; bomen leggen CO2 vast en 
houden het uit de atmosfeer. “Vaak 
horen we dat die CO2 bij het kap
pen van een boom direct weer vrij
komt. Dat klopt niet. Ook na de kap 
van een boom blijft de koolstof ge
woon opgeslagen in het hout. Bij 
duurzaam gebruik van het hout, 
dus bijvoorbeeld in de huizenbouw, 
vloeren of meubelen, zelfs vele 
decennia. En op de plek van de ge
kapte boom groeien weer nieuwe, 
waardoor er per saldo zelfs méér 
CO2 wordt vastgeleg.”

Nuance
De veelgebruikte leus ‘kappen met 
kappen’ is volgens Hekhuis kort en 
krachtig, maar te simplistisch voor 
het Nederlandse bos. “Dit verdient 
nuance. Er zal altijd gekapt en ge
plant worden in de Nederlandse 
bossen. Maar altijd met grote 
zorg vuldigheid en vakmanschap.”

Na drie zeer droge zomers, met weinig groei en toegenomen kwetsbaarheid is 

Staatsbosbeheer het afgelopen jaar minder gaan oogsten.

In 60 procent van de bossen van 

Staatsbosbeheer zijn natuur en biodiver-

siteit belangrijke doelen, gecombineerd 

met verantwoord uitgevoerde houtoogst. 

(foto: S.Hermann& F.Richter via Pixabay)

“Het bos geeft zelf aan hoeveel hout er geoogst 
kan worden. Nooit de markt.”
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ZELFAANGEDREVEN HOUTVER-
SNIPPERAAR 
OEKEN  De nieuwe 280 Mobile is 
TP’s grootste en krachtigste zelf
aangedreven houtversnipperaar 
tot nu toe. De machine beschikt 
over een nieuwe stage V dieselmo
tor van 74 pk en is geschikt om 
stammen tot 28 centimeter te ver
werken.

Standaard is de 280 Mobile uitge
rust met onder andere de TP Pilot 
nostress bediening. Hiermee be
haalt de gebruiker de maximale 
capaciteit van de versnipperaar, 
zonder dat de motor overbelast 

wordt. Ook TP Easy Control zit 
standaard op de machine. Met dit 
elektrische bedieningssysteem 
kan  de invoer vanaf beide zijkan
ten van de invoertrechter eenvou
dig bediend worden. 

De 280 Mobile is leverbaar met 
een enkelas onderstel of draai
baar op een tandemonderstel.

NADERE INFORMATIE:

HISSINK

TELEFOON: 0575 – 476 555

WWW.HISSINK-OEKEN.NL

BANDEN VOOR DE BOSBOUW
ASSEN  Banden en wielen groot
handel Holland Tyre, gevestigd te 
Assen, introduceert een nieuw 
aanwinst in het uitgebreide assor
timent: De Nortec Taiga band.

Holland Tyre is gespecialiseerd in 
banden, wielen en combinaties 
hiervan voor de sectoren land
bouw, haven, industrie, grondver
zet en bosbouw. Het profieltype 
Taiga van het merk Nortec is een 
nieuwe toevoeging aan het assor
timent. Holland Tyre is al jaren ex
clusieve dealer van Nortec ban
den. Met het nieuw toegevoegde 
type Taiga, kan de groothandel nog 
beter voldoen aan de wensen en 
behoeften binnen de land en bos
bouw. De bandenspecialisten van 
het bedrijf hebben de banden van 
het merk Nortec getest en zijn 
overtuigd. 
De Nortec Taiga banden zijn voor

zien van extra versterking waar
door ze een hogere weerstand 
hebben tegen doorboringen, onder 
andere door dikkere zijwanden en 
het rubber compound in het loop
vlak. Het profiel van deze Nortec 
banden is ontworpen voor uitste
kende grip met goede zelfreini
gende eigenschappen, een lage 
nokhoek en ruimte tussen de nok
ken aan de zijkanten dragen hier
aan bij. Door de nauwe ruimte tus
sen de nokken in het midden van 
de band wordt de rolweerstand 
verminderd. Deze Nortec Taiga 
LS01 range is uit voorraad ver
k r i j g b a a r  i n  d e  m a t e n : 
600/55B26.5, 710/45B26.5 & 
750/55B26.5. 

NADERE INFORMATIE:

HOLLAND TYRE

TELEFOON: 0592 – 33 30 30

WWW.HOLLANDTYRE.EU

NIEUWE GENERATIE 90 CC-KETTINGZAGEN
ALMERE  Husqvarna introdu
ceert een nieuwe generatie ket
tingzagen binnen het professione
le 90 ccsegment. Beide modellen, 
Husqvarna 592 XP en Husqvarna 
585, zijn krachtig en efficiënt, met 
een wendbaarheid die heel onge
bruikelijk is voor zagen van dit for
maat en vermogen. 

Deze kettingzagen zijn ontwikkeld 
voor de grootste, zwaarste klus
sen in de bosbouw en het onder
houd van bomen in de stad. Ze bie
den de gebruiker maximale pro
ductiviteit en uitstekend comfort. 

Terwijl de 592 XP de beste zaagca
paciteit binnen zijn categorie biedt 
en bijzonder betrouwbaar is dank
zij de nieuwe starttechnologie, is 
de 585 een uiterst duurzame ket
tingzaag, die het beste van de tra

ditionele technologie combineert 
met moderne voorzieningen. De 
nieuwe generatie 90 cckettingza
gen van Husqvarna gaat ook een 
stap verder op het vlak van con
nectiviteit.

Samenwerking
De meest geavanceerde van de 
twee, de 592 XP, is speciaal ont
wikkeld voor de meest veeleisen
de gebruikers en biedt de beste 
zaagcapaciteit en de beste verhou
ding vermogengewicht op de 
markt. De 585 is bedoeld voor pro
fessionals die een stevige, ge

bruiksvriendelijke en toch krach
tige kettingzaag nodig hebben. 

592 XP
De Husqvarna 592 XP is een stevig 
gebouwde kettingzaag die goed 

presteert in zware omstandighe
den, met de beste verhouding ver
mogengewicht binnen zijn cate
gorie. De zaag biedt een onover
troffen combinatie van laag ge
wicht en hoog vermogen, wat de 
efficiëntie absoluut ten goede 
komt. De 592 XP kan moeiteloos 
zaagbladen van 36” aan en is le
verbaar met het nieuwe, lichte 
zaagblad Husqvarna XTough 
Light. Om zijn uitmuntende zaag
capaciteit ten volle te benutten, 
wordt hij het best uitgerust met X
Cut C85 en C83kettingen. In 
combinatie met nieuwe, lichte on
derdelen en het zaagblad XTough 
Light is hij aanzienlijk lichter dan 
zijn voorgangers. Dankzij de X
Torqmotor is de uitstoot lager. 

585
De Husqvarna 585 blinkt uit in 
prestaties en wendbaarheid, maar 
wat hem echt onderscheidt van 
andere zagen, is de eenvoud en 
stevigheid. Het is een enorm duur
zame kettingzaag, die onder alle 
omstandigheden start en werkt. 
De machine kan moeiteloos zaag
bladen van 36’’ aan, en is compati
bel met de nieuwe massieve X
Tough bladen. 

NADERE INFORMATIE:

HUSQVARNA

TELEFOON: 036 – 52 100 40

WWW.HUSQVARNA.COM/NL

ACCUTECHNOLOGIE VOORKOMT GELUIDSOVERLAST
BREDA  De nieuwe Stihl 135 
reeks voor professioneel gebruik 
bestaat uit gevarieerde machines 
voor tuin en bosonderhoud. Alle 
machines werken geluidsarm met 
een energieefficiënte accutech
nologie. 

De FSA 135 accubosmaaier, de ac
cucombimotor KMA 135 R en de 
accuheggenschaar op steel HLA 
135 hebben een krachtige ECmo
tor en zijn allemaal stil in gebruik 
en is gehoorbescherming niet no
dig. Bovendien zijn deze robuuste 
toestellen bestand tegen regen en 
vocht. Ze kunnen dus in alle 
weersomstandigheden gebruikt 
worden.

De toestellen uit de 135reeks 
worden aangedreven door een 36 
V lithiumionaccu die je in het accu
vak plaatst dat in de behuizing ge
integreerd is. Deze accu’s zorgen 
voor een betrouwbare stroom
voorziening en zijn compatibel met 
meer dan twintig andere toestel
len voor diverse toepassingen. 
Stihl biedt accu’s aan met verschil
lende vermogens en energiecapa
citeiten. Bovendien kan je het 
maximum toerental van de motor 
op drie niveaus instellen, aange
past aan de werksituatie. Deze 
energieefficiënte werkwijze ver
lengt de looptijd van de accu. Ver
der zijn ook de luchtfilters van de 

machines gemakkelijk te reinigen, 
wat ook bijdraagt aan een lange 
levensduur en een optimale mo
torkoeling.

Handig in gebruik
De accubosmaaier FSA 135 heeft 
een dubbele handgreep en is uit
gerust met een grassnijblad of 
maaikop. De FSA 135 R heeft dan 
weer een beugelhandgreep en 
draadmaaikop. Een brede waaier 
aan extra snijgereedschap is even
eens optioneel verkrijgbaar. De 
accucombimotor KMA 135 R kan 
via een praktische snelkoppeling 
uitgerust worden met dertien 
combigereedschappen van Stihl. 
Zo kan de machine in een hand
omdraai tot een motorzeis, een 
hoogsnoeier of een grondfrees 
omgebouwd worden. Daardoor 
heb je voor de meeste opdrachten 

bij het groenonderhoud maar één 
aandrijfeenheid nodig.

Stihl Connected
De drie machines kunnen gemak
kelijk geïntegreerd worden in Stihl 
connected, de cloudgebaseerde 
systeemoplossing van Stihl. Deze 
digitale oplossing stelt professio
nele gebruikers in staat hun ma
chinepark efficiënt te beheren, bij
voorbeeld door hen een gedetail
leerd overzicht te geven van hun 
machinegegevens zoals looptijd, 
leeftijd, geplande onderhouds
beurten of onderhoudsgeschiede
nis.

NADERE INFORMATIE:

STIHL

TELEFOON: 088 – 73 03 900

WWW.STIHL.NL

De TP 280 Mobile houtversnipperaar verwerkt stammen tot 28 centimeter.

De nieuwe Stihl 135-reeks voor professioneel gebruik bestaat uit gevarieerde machines 

voor tuin- en bosonderhoud.

De juiste combinatie wiel-op-band draagt bij aan het behalen van het optimale resultaat 

van de toepassing.

De Husqvarna 585 koppelt moderne prestaties aan traditionele technologie. (fotocredit: 

Husqvarna)
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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.
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