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ADVERTENTIE

Gratis voorcollege 
‘Houtsoorten herkennen’ 
WAGENINGEN – SHR verzorgt op 21 
september een gratis, digitaal 
voorcollege over de tweedaagse 
cursus ‘Houtsoorten herkennen’. 

Van 9.00 - 9.30 uur kan men dan ken-
nismaken met de docent van de cursus 
en een stukje van de inhoud van de 
cursus. De cursus heeft betrekking op 
de basisvaardigheden die nodig zijn 
om houtsoorten te herkennen. Verder 
zal hij cursusmateriaal laten zien en 
een indruk geven van de lesvormen die 
hij gaat gebruiken. Hiernaast kan men 
tijdens het voorcollege al leren om ten-
minste twee houtsoorten te kunnen 
herkennen.

Als handleiding wordt het Houtvade-
mecum gebruikt dat elke cursist aan 
het begin van de cursus ontvangt. Vijf-
tig veel gebruikte houtsoorten (zes 
naaldhoutsoorten, veertien gematigde 
loofhoutsoorten, circa dertig tropische 
loofhoutsoorten) worden behandeld. 

De doelgroep voor deze cursus is breed 
en omvat alle professionals die met 
hout werken of in houtproducten han-
delen, maar ook diegene die hobbyma-
tig geïnteresseerd is in hout en houtge-
bruik.  

 ■ Inschrijven voor het voorcollege 
kan via info@shr.nl

FSC-certificaathouders moeten 
kunnen aantonen dat ze voldoen 
aan de eisen: uitbanning van alle 
vormen van gedwongen of ver-

plichte arbeid, uitbanning van discrimi-
natie bij arbeid en beroep, afschaffing 
van kinderarbeid, handhaving van de 
vrijheid van vereniging en de effectieve 
erkenning van het recht op collectieve 
onderhandelingen. 

De bescherming van de rechten van 
werknemers waren altijd al opgenomen 
in de FSC-principes voor goed bosbeheer 
en verplicht FSC-gecertificeerde bosbe-
heerders. Nu de fundamentele FSC-ar-
beidsvoorwaarden ook zijn opgenomen 
in de Chain of Custody-standaard is de 
bescherming van de rechten van werk-
nemers stevig verankerd voor alle FSC-

certificaathouders. Certificaathouders 
zijn verplicht om de fundamentele FSC-
arbeidsvoorwaarden in hun activiteiten 
op te nemen en moeten dit kunnen aan-
tonen aan externe auditors. Dit doen ze 
door een beleidsverklaring op te stellen 
en te implementeren waarin de funda-
mentele FSC-arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen. Daarnaast moeten certifi-
caathouders een zelfevaluatie bijhouden 
waarin beschreven wordt hoe de organi-

satie de fundamentele FSC-arbeidsvoor-
waarden toepast binnen de eigen activi-
teiten. Deze zelfevaluatie dient aan te ge-
ven hoe deze beleidsverklaring in de 
praktijk geïmplementeerd wordt.

Dankzij de nieuwe eisen worden inkoop-
risico’s met betrekking tot arbeid gemi-
nimaliseerd. Bovendien zijn bedrijven in 
staat te voldoen aan de eisen van klanten 
in landen waar arbeidsvoorwaarden el-

ders in de keten steeds meer aandacht 
krijgen. 
“De fundamentele FSC-arbeidsvoorwaar-
den betekenen een grote stap voor werk-
nemers in meer dan 130 landen over de 
hele wereld, en voor de bedrijven waar-
voor ze werken, die nu kunnen aantonen 
dat ze zich inzetten voor het respecteren 
van de rechten van hun werknemers”, al-
dus FSC-directeur-generaal Kim Car-
stensen.

Boom van het 
Jaar 2021
LEERSUM - De nationale stemron-
de voor de titel De Boom van het 
Jaar 2021 is gestart. Uit 125 aange-
melde bomen heeft de jury twaalf 
bomen (één voor iedere provincie) 
genomineerd. De verkiezing maakt 
deel uit van de Europese equivalent 
Tree of the Year. De Boom van het 
Jaar draait om markante bomen 
met een bijzonder verhaal. Het kan 
gaan om een historisch verhaal of 
om een boom met een bijzondere 
waarde voor een dorp of stad, zoals 
een van de kanshebbers De Kroeze-
boom in Tubbergen (zie foto, inzen-
ding Overijssel). De boom is waar-
schijnlijk 400 tot 500 jaar oud. In de 
tijd van de Reformatie hielden de 
katholieken stiekem hun missen bij 
deze boom. Tot en met 18 oktober 
(12.00 uur) mag iedereen in Neder-
land ste mmen via de website www.
deboomvanhetjaar.nl. 
(foto: ©Rob Visser Photography)

Nieuwe FSC-arbeidsvoorwaarden 
voor meer bescherming werknemers

UTRECHT - Forest Stewardship Council (FSC) heeft per 1 september de fundamentele 
FSC-arbeidsvoorwaarden in de Chain of Custody standaard vernieuwd. Deze vernieu-
wing biedt extra bescherming voor de rechten van werknemers in alle FSC-
gecertificeerde organisaties.

Gort vertrekt als directeur 
bij FSC Nederland
UTRECHT - Liesbeth Gort vertrekt 
na negen jaar als directeur bij FSC 
Nederland. Zij gaat het initiatief 
Treevive starten dat als doel heeft 
klimaatfinanciering in te zetten 
voor bosbehoud, bosherstel en duur-
zaam bosbeheer in de tropen. Dit 
initiatief is door FSC Nederland in 
samenwerking met Form Internatio-
nal ontwikkeld.

Tijdens het directeurschap van Gort is 
het marktaandeel van FSC-producten op 
de Nederlandse markt meer dan verdub-
beld tot circa 55 procent. Ook heeft ze de 
aanzet gegeven tot een verbreding van 

de activiteiten van FSC Nederland om ef-
fectiever bij te dragen aan duurzaam 
bosbeheer wereldwijd en de transitie 
naar een duurzame economie. De orga-
nisatie zet zich nu ook in voor het vergro-
ten van het aandeel hout in de bouw en 
het waarderen en vermarkten van eco-
systeemdiensten van het bos.

Opvolger
Per 1 oktober zal Wyke Smit bij FSC Ne-
derland aan de slag gaan als directeur. 
Zij heeft een stevige ervaring onder an-
dere als manager bestuurlijke zaken bij 
de Efteling en adjunct-regiodirecteur bij 
Natuurmonumenten.

ACTUEEL

Nieuwe PEFC
brochure
WAGENINGEN - PEFC is wereld-
wijd de grootste organisatie voor 
duurzaam bosbeheer. Maar wat 
doet deze organisatie nu precies? 
En wat heb ik daaraan als produ-
cent of gebruiker van hout- of pa-
pierproducten in Nederland? 

Je kunt het allemaal lezen in de nieu-
we corporate brochure Met PEFC 
bouw je aan een mooiere wereld, die 
vanaf nu verkrijgbaar is. De brochure 
is aan te vragen  via info@pefc.nl of 
te downloaden. Dat kan heel eenvou-
dig op de website van PEFC Neder-
land: pefc.nl/corporatebrochure.
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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
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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

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
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Leersum heeft er een nieuwe 
straatnaam bij: de Cees Wil-
lemseweg. Na 50 jaar trouwe 
dienst bij Boomkwekerij Dart-

huizer in Leersum, wordt de gouden jubi-
laris verrast met een eigen straat op het 
bedrijf. In bijzijn van directeuren Guido 
en Alexander Ilsink van het familiebe-
drijf onthult de 71-jarige Leersummer 
Cees Willemse zijn eigen straatnaam-
bord. 

Een gouden bedrijfsjubileum is in Neder-
land zeer uitzonderlijk. Willemse begon 
zijn loopbaan bij een schildersbedrijf 
maar omdat er toentertijd nog veel che-
mische dampen uit de verf kwamen, be-
sloot hij in 1971 te solliciteren bij de Dart-
huizer boomkwekerij. Van verflucht naar 
frisse lucht! Binnen het bedrijf heeft Wil-
lemse met zijn groene vingers naar 
schatting meer dan een miljoen heesters 
en bomen opgekweekt! Collega’s typeren 
hem als loyaal, punctueel en iemand met 
een hart van goud die altijd klaar staat als 
er extra werkzaamheden zijn.

Collega Thijs Meijers uit Amerongen be-
haalde deze bijzondere mijlpaal ruim 5 
jaar geleden en is toen eveneens verrast 
met een eigen straat. Ter gelegenheid van 
zijn smaragden jubileum (55 jaar) krijgt 
hij een boot (om de recent aangelegde na-
tuurvijver mee te onderhouden) naar 
zich vernoemd. Meijers is een aimabele 

man met veel humor. Hij begon 55 jaar 
geleden bij de Darthuizer Boomkwekerij 
en Zaadhandel als leerling boomkweker. 
In de loop der jaren vervulde hij verschil-
lende functies binnen het bedrijf. Het 
grootste deel van zijn dienstverband is 
Meijers vrachtwagenchauffeur geweest.
Beide vrienden, samen goed voor meer 
dan 105 arbeidsjaren bij Darthuizer, zijn 
nog dagelijks actief op de kwekerij. Ze 
staan iedere werkdag om half 8 paraat. 

Na de koffie volgt de werkbespreking en 
gaan ze aan de slag. Ondanks de pensi-
oengerechtigde leeftijden denkt geen van 
de mannen nog aan stoppen! Bijzonder is 
ook dat het tweetal drie generaties Ilsink 
van het familiebedrijf hebben mee ge-
maakt: Louis, Guido en Alexander.

De zeldzame jubilea werden vrijdag 10 
september groots gevierd met alle mede-
werkers van de boomkwekerij.

Cees Willemse en Thijs Meijers werden vrijdag 10 september verrast met respectievelijk een 
eigen straatnaam en een boot met eigen naam. (fotocredits: Darthuizer Boomkwekerij/
VidiPhoto)

Samen goed voor 105 
dienstjaren

LEERSUM - Het is een bijzonder stel: Cees Willemse en Thijs Meijers. Ze zijn respectie-
velijk 50 en 55 werkzaam bij Boomkwekerij Darthuizer in Leersum en piekeren er niet 
over om te stoppen.  Het tweetal werd vrijdag 10 september uitgebreid in het zonnetje 

gezet in het bijzijn van alle medewerkers van de boomkwekerij

Boscertificering
WAGENINGEN - Meer dan 750.000 boseigenaren wereldwijd zijn PEFC gecer-
tificeerd. Waaronder veel kleine particuliere boseigenaren. Wereldwijd is 
zo’n 250 miljoen hectare bos PEFC gecertificeerd.

Met het PEFC boscertificaat toont de bos-
eigenaar aan dat zijn bosbeheer duur-
zaam is. Tevens kan hij zijn hout en bio-
massa als duurzaam geproduceerd op de 
markt brengen. Bedrijven in de handels-
keten ná het bos met een PEFC Chain of 
Custody certificaat kunnen aantoonbaar 
maken dat de producten die zij verkopen 
uit PEFC gecertificeerde bossen komen. 
Daarmee hebben eindgebruikers (over-

heden, bedrijven en consumenten) de 
garantie dat het materiaal afkomstig is 
uit duurzaam beheerd bos. Steeds meer 
opdrachtgevers eisen hout uit aantoon-
baar duurzaam beheerde bossen en dat 
is goed, want zo krijgen boseigenaren die 
hun bos duurzaam beheren erkenning 
en worden andere boseigenaren wereld-
wijd gestimuleerd om hun bos duur-
zaam te beheren.

Slim verbinden
“Reeds geruime tijd wordt in de krin-
gen van de bosbrandweer de behoefte 
gevoeld om de preventieve maatrege-
len ten aanzien van de bosbrandbe-
strijding te verbeteren. Deze wens tot 
verbetering kwam niet voort uit ge-
brekkigheid van het waarschuwings-
systeem (brandtorens, telefoonverbin-
dingen enz.), doch was het gevolg van 
de moeilijkheden, die werden onder-
vonden bij de actieve bosbrandbestrij-
ding. De laatste jaren is de wijze van 
bestrijden van bosbranden  verbeterd. 
Er wordt, naast blussers, voorzien van 
schoppen en vuurzwepen, in eerste in-
stantie steeds meer gebruik gemaakt 
van tankwagens voorzien van hoge-of 
lagedrukspuiten. Op deze wijze kun-
nen na de brandmelding vuurhaarden 
snel worden bereikt. Doch dan is het 
ook een eerste vereiste, dat de boscom-
plexen bereikbaar en toegankelijk zijn, 
en voorts dat er een voldoende aantal 
berijdbare wegen is.”

Zo begon de toelichting op de Bos-
brandverordening Bosschap 1962.
Anno 2021 zijn deze elementen nog 
steeds actueel bij de natuurbrandpre-
ventie en bestrijding; het gaat voortdu-
rend over verbindingen. Niet alleen di-
gitaal, maar ook over de contacten tus-
sen boswachters, brandweerlieden, 
veiligheidsregio’s, burgemeesters, bos-
eigenaren, natuureigenaren. De tank-
wagens zijn gemoderniseerd, het wa-
tertransport is sterk verbeterd, vuur-
zwepen en heideschuivers komen weer 
op de tankautospuit, handploegen( de 
echte blusser) opnieuw opgeleid en ge-
organiseerd.

Zestig jaar na de afkondiging  van de 
Bosbrandverordening Bosschap in 
1962 is de organisatie van natuur-
brand-preventie en-bestrijding en het 
bewustzijn van de risico’s actueler dan 
ooit. De grootste bestuurlijke gruwel is 
wel de onbeheersbare natuurbrand, 
vorig jaar ontsnapte de Meinweg en de 
Peel ternauwernood aan de enorme 
chaos, nog nooit ging in één seizoen zo-
veel bos en natuur verloren..

Er is uit onderzoek van deze branden 
een breed scala aan zaken naar voren 
gekomen. Onder andere de bereikbaar-
heid van het bos of natuurterrein blijft 
een belangrijk punt. 

Aangezien de breedte van een brand-
strook in het bos geen enkele garantie 
geeft voor het niet overslaan van het 
vuur, is de voorgeschreven strook van 
3 meter breedte dan ook niet bedoeld 
als barrière tegen het vuur, doch uit-
sluitend om de doortocht van brand-
weervoertuigen mogelijk te maken. 
Hiervoor is het niet voldoende dat re-
gels worden gegeven betreffende de 
breedte van de weg en de berijdbaar-
heid -waarmee wordt bedoeld dat de 
voertuigen op zo’n weg niet diep in het 
zand mogen wegzakken en dat in het 
wegoppervlak geen  diepe kuilen of 
modderpoelen mogen voorkomen -, 
maar tevens is het noodzakelijk, dat de 
ruimte boven die weg tot een bepaalde 
hoogte vrij is van obstakels. Uit: Toe-
lichting op de Bosbrandverordening 
Bosschap 1962.

Er is veel ten goede veranderd, maar 
nog steeds is de infrastructuur in bos 
en natuur een punt van zorg. Op tal 
van plekken weten hedendaagse be-
heerders recreatieve paden slim te 
combineren met de toegang voor hulp-
diensten.  Ook voor de bosexploitatie 
zijn goede wegen een pré. 4x4 staat ook 
voor de gewenste aandrijving van 
voertuigen, en staat tevens voor de be-
nodigde doorgangsruimte in hoogte én 
breedte in meters. Hoogste tijd dat we-
genherstel en onderhoud van de infra-
structuur wordt opgepakt en gewaar-
deerd in het reguliere beheer. Goede 
wegen en bereikbaarheid dragen bij 
aan het behoud van de kwetsbare na-
tuur, daar is vast wel ruimte voor in de 
SNL-regeling.

Wanneer u de Bosbrandverordening 
Bosschap 1962 met toelichting nog 
eens naleest, zult zien hoe snel deze ac-
tueel kan worden gemaakt voor de toe-
komst. (https://edepot.wur.nl/271723)
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BOS en/of weiland
Te koop gevraagd

voor belegging
Info tel. 0252-514790

Huismeester/pa (V 50+) 
zeer energiek, plichtsgetrouw,  

loyaal, doortastend, nauwgezet, zelfstan-
dig, no nonsens mentaliteit, liefde voor 
flora en fauna met agrarisch realisme. 
Veel relevante werkervaringen, sociaal 
en communicatief sterk. CV en referen-

ties op aanvraag. Reacties naar: 
elsbethvanandel@gmail.com

KORTE REGELS

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

ADVERTENTIE

MEER INFORMATIE

BEL OF MAIL ONS
055 - 360 43 43
joopschuurman@hetnet.nl

JA ik wil graag informatie 
uit de bossector

ACTUEEL

JUBILEUM
COLUMN GEORGE BORGMAN, PREVENTIE-MEDEWERKER



De online editie van de Beheer-
dersdag vindt plaats op vrij-
dagochtend 2 4 september 
(10:00 - 13:00 uur) en bestaat 

uit een plenair programma en parallelle 
sessies. Deze worden gestreamd op drie 
plekken op de website. De deelnemers 
kunnen hun vragen aan de sprekers stel-
len via AhaSlides op hun telefoon. Alle 
presentaties zijn later terug te kijken via 
YouTube. De dag wordt weer afgesloten 
met de Beheerdersdag Quiz.

Het programma
Op het programma staan acht inhoude-
lijke onderwerpen. Hieronder een be-
knopte weergave.

Uitvoering van de Bossenstrategie 
in de praktijk
Bart Krol voelt Marianne van der Veen 
(Projectleider Uitvoering Bossenstrate-
gie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbe-
heer) aan de tand over de haalbaarheid 
van en de mogelijkheden die de Bossen-
strategie biedt voor eigenaren en beheer-
ders.

Nieuwe zoogdieren: lust of last?
Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging) 
vertelt over de spagaat tussen ecologie, 
maatschappij en het juridische verhaal 
bij de komst van nieuwe soorten zoals 
goudjakhals, wasbeer en wasbeerhond in 
Nederland.

Hebben we genoeg plantsoen?
Welke soorten plantsoen zijn populair en 
hoe zorgen we ervoor dat er genoeg ge-
schikt plantsoen beschikbaar is? Andre 
Wijnstra (Boomkwekerij Kloosterhuis/ 
Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) 
vertelt.

De toekomst van houtbouw 
Eric de Munck (Centrum Hout) vertelt 
over houtbouw: wat is nodig om deze ma-
nier van bouwen een vlucht te geven? En 
hoe zorgen we als bosbeheerders voor 
voldoende geschikt hout?

Kansen in overgangsgebieden
Om natuur in Nederland duurzaam te 
kunnen beheren moeten we verder kij-
ken dan de grenzen van de natuurgebie-
den. Vaak gaat het om boerenland. Eve-
lien Verbij (BoerenNatuur) en Fen van 
Rossum (Natuurmonumenten) vertellen 
over de uitdagingen bij beheer van over-
gangsgebieden.

Insectvriendelijk beheer in 
agrarisch gebied  
Anthonie Stip (Vlinderstichting) laat zien 
hoe je samen met boeren kunt zorgen 
voor meer biodiversiteit in agrarisch ge-
bied: van aangepast maaibeheer tot geza-
menlijke vlindertellingen.

Natuurbrandbeheersing in een 
veranderend klimaat
Natuurbeheerders moeten hun natuur-
gebieden de komende jaren weerbaarder 
maken tegen de risico’s van onbeheers-
bare natuurbranden. Jelmer Dam (Insti-
tuut Fysieke Veiligheid) toont praktijk-
voorbeelden en vertelt over de ambities 
en toekomstplannen rond het landelijk 
specialisme Natuurbrandbeheersing.

Van zandbak naar levend strand 
(het Groene Strand)
Hoe werken beheerders, eigenaren en 
vrijwilligers samen om ook buiten na-
tuurgebieden, natuur weer haar plek te-
rug geven op het strand? Paul Verhoeff 
(Het Zeeuwse Landschap) en Chris 
Vreugdenhil (LandschappenNL) vertel-
len.

Aanmelden
Aanmelden kan via de aanmeldpagina 
op Beheerdersdag.nl. De organisatie 

Tuin & Park Expo verplaatst naar 2023
GORINCHEM – De eerste editie van Tuin & Park Expo die gepland stond op 31 
augustus en 1 september 2021 wordt verplaatst naar september 2023. “Het 
concept van een kennis- en product event op de locatie Gorinchem is zeker 
positief ontvangen, maar het tijdstip in de markt is iets te vroeg gebleken”, 
zegt Ramon Schlepers namens Tuin & Park Expo.

“Als we het doen, dan willen we het ook 
goed doen. Juist bij een eerste editie van 
een nieuw concept. En daarom hebben 
we besloten Tuin & Park Expo te ver-
plaatsen. Dit besluit wordt gesteund door 
onze samenwerkingspartners en ook 
alle exposanten zijn inmiddels op de 

hoogte, waarbij het  merendeel direct liet 
weten mee te gaan naar september 
2023.”

Potentie
Tuin & Park Expo werd eerder dit jaar 
gelanceerd door beursorganisator Easy-

fairs. Het idee om een nieuwe, kwalita-
tieve beurs te organiseren voor de beslis-
sers in de groene branche leefde al een 
tijdje bij Easyfairs. Schlepers: “En onze 
locatie in Gorinchem leent zich hier uit-
stekend voor, omdat in de regio Zuid-
Holland een gigantische populatie hove-
niers- en groenbedrijven zijn. Ook is Go-
rinchem op rij-afstand van Belgische 
groenprofessionals. Alle ingrediënten 
zijn aanwezig om er een succes van te 
maken, maar helaas bleek de aanlooptijd 
naar deze beurs iets te kort te zijn.  

Bovendien is het momenteel ontzettend 
druk in de markt. Al met al hebben we 
dus besloten om Tuin & Park Expo te 
verplaatsen en gaan we vol aan de slag 
voor 2023. Want dat er potentie in dit 
evenement zit, dat is ons de laatste 
maanden meerdere malen bevestigd 
door zowel exposanten als potentiële  
bezoekers.”

Door de verplaatsing van Tuin & Park 
Expo naar september 2023 is de eerst-
volgende ‘groen-beurs’ van Easyfairs De 

Groene Sector Vakbeurs op 11, 12 en 13 
 januari 2022 in Evenementenhal 
 Hardenberg. 

De Groene Sector Vakbeurs is een begrip 
in de markt en is bovendien elk jaar weer 
een feest om te mogen organiseren. We 
hopen dan ook weer vele groenprofessio-
nals te mogen verwelkomen in Harden-
berg. De beursvloer is al nagenoeg volge-
boekt, dat betekent weer zeven beurshal-
len vol met exposanten. Dat zijn fantasti-
sche vooruitzichten”, aldus Schlepers.

EDE - Wat gebeurt er op het gebied van houtbouw en hoe zorgen we voor voldoende 
 geschikt hout? Hoe maken we het beheer in overgangsgebieden tot een succes? 

Hoe gaan we om met ‘nieuwe’ zoogdieren zoals de wasbeer en goudjakhals? Deze en 
meer onderwerpen komen aan bod tijdens de dertiende editie van de Beheerdersdag: 

een digitale kennisochtend deze keer, vol actualiteit voor beheerders van bos,  
natuur en landschap. 

Vorig jaar vond de digitale presentatie 
plaats vanaf landgoed Heerlijkheid 
Mariënwaerdt in Beesd. Dit jaar geven de 
sprekers hun presentatie vanaf het kantoor 
van De Bosgroepen in Ede.

Net als vorig jaar vindt ook de 2021-editie 
van de Beheerdersdag plaats in digitale 
vorm.

Beheerdersdag 2021: 

nog eenmaal digitaal

mailt dan voorafgaand meer informatie 
over het programma, de locatie van de 
livestreams en een instructie om vragen 
te stellen.

Na aanmelden is er een optie om een vrij-
willige bijdrage (à € 10,00) te geven, als 
tegemoetkoming in de kosten voor inzet-
ten van apparatuur, technici, etc. Deelne-
men is gratis.

De Beheerdersdag wordt georganiseerd 
door de Bosgroepen en de VBNE, in sa-
menwerking met: LandschappenNL, Na-
tuurmonumenten, Staatsbosbeheer, FPG, 
OBN, de Nederlandse Vereniging van 
Rentmeesters, de Koninklijke Nederland-
se Jagersvereniging, Probos, de Konink-
lijke Nederlandse Bosbouwvereniging, 
Colland, Natuurnetwerk Gemeenten en 
het Rijksvastgoedbedrijf.

Fysiek ontmoeting zit er dit jaar niet in en 
daarmee valt een belangrijk deel van de 
Beheerdersdag, namelijk ‘netwerken’, weg. 
De kennisoverdracht blijft echter op peil. 
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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

BB0131
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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
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Vrijdag 24 september * 10:00 – 13:00 uur

Afwisselend programma met interessante 
sprekers en actuele onderwerpen zoals 
houtbouw, kansen in overgangsgebieden, de 
beschikbaarheid van plantsoen, nieuwe 
zoogdieren, natuurbrandbeheersing en meer. 
Bondig en praktisch, precies zoals je van ons 
gewend bent. Meer informatie en aanmelden:            

Beheerdersdag.nl

De Beheerdersdag is dé ontmoetingsdag 
voor iedereen die werkt in bos, natuur en 
landschap. Dit jaar organiseren we de 
Beheerdersdag nog eenmaal als digitale 
kennisochtend. Deze is gratis toegankelijk, 
te bekijken vanaf je werkplek of vanuit je 
luie stoel.

De Beheerdersdag wordt georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, in 
samenwerking met: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, FPG, 
OBN, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de Koninklijke Nederlandse 
Jagersvereniging, Probos, de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland, 
Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf.

BB0142

www.wigink.nl

• Bos- en boomverzorging
• Hooibergen en gebinten

• Bos- en  houtproducten
• Houtzagerij

Richard Wigink H&T 16 19.indd   1 14-11-19   12:04

www.wigink.nl

• Bos- en boomverzorging
• Hooibergen en gebinten

• Bos- en  houtproducten
• Houtzagerij

Richard Wigink H&T 16 19.indd   1 14-11-19   12:04

BB0112a
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In opdracht van het ministerie van 
LNV is Stichting Probos al meerdere 
decennia verantwoordelijk voor het 
verzamelen, analyseren en rappor-

teren van gegevens over de Nederlandse 
productie, import, export en het verbruik 
van hout en houtproducten. Op basis van 
deze gegevensverzameling, aangevuld 
met informatie uit andere bronnen, kan 
inzicht worden gegeven in de toepassing 
van Nederlands hout.

Materiaal vs. energie
In 2019 is 3,2 miljoen kubieke meter hout 
met schors beschikbaar gekomen vanuit 
het beheer en onderhoud van bomen, bos 
en andere (landschappelijke) beplantin-
gen. Ook het hout dat vrijkomt bij de om-
vorming van bos en beplantingen naar 
ander landgebruik is onderdeel van dit 
volume. Vaak wordt het bos als belang-
rijkste bron van Nederlands hout gezien, 
maar in een land als Nederland met een 
beperkt bosoppervlak komt het meeste 
hout juist van buiten het bos. Hout dat 
vrijkomt bij kap en snoeiwerkzaamheden 
in tuinen en de openbare ruimte in de 
bebouwde omgeving, maakt namelijk 
ook deel uit van het totale volume. In 
2019 kwam bijvoorbeeld 52 procent van 
het houtvolume van buiten en 48 procent 
uit het bos. 

Het beschikbare Nederlandse houtvolu-
me kan worden ingedeeld in twee hoofd-
groepen: rondhout (ca. 70 procent) en 
houtige biomassa (ca. 30 procent) in de 
vorm van chips en shreds. Het rondhout 
bestaat uit industrieel rondhout voor de 
houtverwerkende industrie en haard-
hout voor particulier gebruik.

Industrieel rondhout
De Probos rondhoutenquête onder alle 
Nederlandse rondhoutverwerkers en -ex-
porteurs laat zien dat in 2019 er in totaal 
ongeveer 900.000 kubieke meter met 
schors industrieel rondhout is geoogst in 
bos en andere terreinen in Nederland. 
Hiervan is 595.000 kubieke meter naald-
hout en 305.000 kubieke meter loofhout. 
Het totale oogstvolume lag 3 procent 
lager  in vergelijking met 2018 (926.000 
 kubieke meter). In de afgelopen 10 jaar 
schommelde de ingeschatte totale oogst 
van industrieel rondhout rond de 
950.000 kubieke meter. 

Nederlands industrieel rondhout wordt 
in Nederland en in het buitenland ver-
werkt. Gemiddeld over de periode 2015-
2019 werd 40 procent van het in Neder-
land geoogste industrieel rondhout ver-
werkt door zagerijen, 37,4 procent door 
producenten van plaatmaterialen (in het 
buitenland) en papier- en kartonprodu-
centen en 19,4 procent ging naar produ-
centen van houtvezelproducten voor de 
dierhouderij en rokerijen (figuur  2). 
Slechts een klein aandeel ging naar pro-
ducenten van palen (2,4 procent), klom-
pen (0,5 procent) en fineer (0,2 procent).

Particulier haardhout
Naast de toepassing als industrieel rond-
hout wordt Nederlands rondhout voor 
een nog groter deel toegepast als haard-
hout voor particuliere kachels en haar-
den. Het CBS schat in dat er jaarlijks bijna 
1,4 miljoen ton (50 procent vocht) rond-
hout, dikke takken en boomtoppen door 
huishoudens wordt verstookt. Dat komt 
overeen met bijna 1,3 miljoen kubieke 
meter rondhout met schors. Ongeveer 36 
procent (circa 532.000 kubieke meter 
met schors) van het door huishoudens 
verstookte hout is afkomstig uit bos. De 
rest (ca. 763.000 kubieke meter met 
schors) is afkomstig uit het landschap en 
de bebouwde omgeving. 

De totale oogst van haardhout ligt hoger 
aangezien er in 2019 netto circa 280.000 
kubieke meter met schors aan haardhout 
is geëxporteerd. De totale productie komt 
daarmee uit op circa 1.6 miljoen kubieke 

meter met schors. Dat is dus bijna twee 
keer zoveel als de ingeschatte oogst van 
industrieel rondhout.

Houtige biomassa
In 2019 is in totaal ca. 1.254.000 ton vers 
(50 procent vocht, ca. 1,1 miljoen kubieke 
meter met schors) aan ‘houtige biomassa’ 
in Nederland vrijgekomen, waarvan 67 
procent in Nederland werd afgezet en 33 
procent werd geëxporteerd. Meer dan de 
helft van de in 2019 vrijgekomen houtige 
biomassa is afkomstig vanuit de bebouw-
de omgeving (51 procent). De rest van de 
houtige biomassa is afkomstig uit bos (25 
procent) en uit natuur en landschap (24 
procent). De houtige biomassa bestaat 
voor ongeveer 60 procent uit chips en 
v40 procent uit shreds. Over de periode 
2016-2019 lagen de verhoudingen iets an-
ders, zie figuur 3. In afgelopen vijf jaar is 
gemiddel tussen de 1.2 en 1.3 miljoen ton 
verser houtige biomassa per jaar vrijge-
komen. Omvorming naar andere landge-

bruiksvormen of natuurtypen is een zeer 
belangrijke reden van het vrijkomen van 
de houtige biomassa uit bos, natuur en 
landschap. Bij regulier bosbeheer wordt 
houtige biomassa van takken en toppen 
nog steeds weinig geoogst. 

Hoogwaardig houtgebruik
De komende jaren wordt het interessant 
te zien welk effect de verhoogde aandacht 
voor hoogwaardige toepassing van 
Neder lands hout, zoals geformuleerd in 
de Nationale Bossenstrategie, zal hebben 
op de toepassing van Nederlands hout, 
inclusief het sortiment ‘biomassa’. Probos 
blijft dit op de voet volgen, omdat zij van 
het ministerie van LNV opnieuw het ver-
trouwen heeft gekregen ook de komende 
jaren de nationale- en internationale 
houtstatistieken te verzorgen.

 ■ Auteurs: Jan Oldenburger,  
Sander Teeuwen en Sven van Best

Oogst en gebruik van Nederlands hout in 2019
Wat doen we met Nederlands hout?

WAGENINGEN - Jaarlijks komt er in Nederland meer dan 3 miljoen kubieke hout vrij bij het beheer, onderhoud en kap 
van bomen en bos en de omvorming van bos en landschappelijke elementen naar ander landgebruik. In 2019 kwam net 
iets meer dan de helft van het hout van buiten het bos en waren particuliere houtkachels de grootverbruiker. Dit blijkt 
uit een analyse die Stichting Probos jaarlijks uitvoert naar de Nederlandse houtketen. 

In 2019 kwam iets meer dan de helft van de 3 miljoen kubieke meter geoogst hout uit het Nederlands bos terecht in de kachel bij de particulier. (foto: Anne Reichgelt)

Figuur 2: Verwerking van 
Nederlands industrieel rondhout in 
Nederland en buitenland. 
Gemiddelde verdeling over de perio-
de 2015-2019. (bron: Probos rond-
houtenquêtes)

Figuur 3: Herkomst van houtige bio-
massa in Nederland over de periode 
2016-2019. (bron: Probos biomassa-
enquêtes)

Figuur 4: Afzet van 
Nederlandse houtige 
biomassa, naar toe-
passing in binnen- of 
buitenland over de 
periode 2016-2019. 
(bron: Probos bio-
massa-enquêtes)

Figuur 5: Afzet van 
houtige biomassa 
voor energetische 
toepassing in 
Nederland in de 
 periode 2016-2019.
(bron: Probos bio-
massa enquêtes)

Figuur 1: Oogst van industrieel 
 rondhout in Nederland in de periode 
20o8-2019. (bron: Probos rondhout-
enquêtes)
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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

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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Adverteerders, abonnees, maar 
ook nieuwe abonnees en nieu-
we adverteerders krijgen een 
eigen klimaatbestendige boom 

met een bijbehorend certificaat. Samen 
dragen we een serieus boompje bij aan de 
missie om Nederland een stukje groener 
te maken”, aldus uitgever van De Hout-
krant en de Bosbouwkrant, Joop Schuur-
man. “Onze gemeenschappelijke verbin-
ding is ‘hout’. Adverteerders en lezers; we 
zijn er allemaal van afhankelijk en een 
groot deel van ons verdient er zijn boter-
ham mee. Het gaat mij persoonlijk aan 
het hart als ik lees dat het niet goed gaat 
met het Nederlandse bos. Daarnaast is 
hout een belangrijke grondstof voor het 
behalen van de klimaatdoelstellingen. 
Dit is een klein, maar concreet doel wat 
binnen ons bereik ligt.”

Schuurman ging voor zijn plan niet over 
één nacht ijs en zocht daarvoor de sa-
menwerking met FSC Nederland, de Unie 
van Bosgroepen en StukjeNatuur. De or-
ganisaties zijn zeer te spreken over het 
initiatief. Dirk van Hout en William Oppo 
zijn de oprichters van StukjeNatuur. Van 
Hout: “Onze Stichting is een non-profit-
organisatie van gedreven natuurliefheb-
bers die zich inzet voor hoogwaardige na-
tuurontwikkeling door heel Nederland. 
Dat willen we met zoveel mogelijk men-
sen samen doen om de betrokkenheid bij 
de natuur te vergroten. Iedereen kan dus 
meedoen. Niet alleen bedrijven, maar 
ook particulieren kunnen via een donatie 
één of meerdere bomen kopen.”

Win-win situatie
Stichting StukjeNatuur kiest er voor om 
samen met ervaren gevestigde partijen 
met veel kennis van natuurontwikkeling 
, zoals Unie van Bosgroepen en FSC Ne-
derland, samen te werken. Gerard Koop-
mans, Groepsmanager FSC bij de Unie 
van Bosgroepen is enthousiast over de 
stichting, die een belangrijke stap kan 
zetten bij de revitalisering van de Neder-
landse bossen. “Voor meerdere partijen is 
het heel duidelijk een win-win situatie. 

De Bosgroepen zijn geen publieksorgani-
saties, dus voor ons is het een stuk lasti-
ger om particulieren en bedrijven te be-
reiken. StukjeNatuur kan dat wel. Het is 
een heel publieksvriendelijk initiatief, 
dat direct resultaat oplevert. Het is geen 
geheim als we zeggen dat het met een 
groot deel van de Nederlandse bossen 
niet goed gaat. Die boseigenaren, onze le-
den, willen hun bossen wel revitaliseren, 
maar het ontbreekt ze ook vaak aan fi-
nanciële middelen. Deze actie, waarbij de 
donateurs een paar euro per boom beta-
len, helpt de boseigenaar. Overigens, de 
boseigenaar moet zelf per boom ook een 
financiële bijdrage leveren. Het gaat im-
mers ook om het klimaatbestendig ma-
ken, en dus de waardevermeerdering van 
hun bos. 

De geplante bomen worden allemaal de 
jaren na aanplant beschermd tegen wild-

vraat. Ook dat soort maatregelen kosten 
geld”, aldus Koopmans, die nog een voor-
deel voor de boseigenaar noemt. “Met de 
aanplant van de bomen kunnen we ook 
iets terugdoen voor de terreineigenaren 
die een FSC-certificering hebben. We 
planten namelijk alleen in FSC-gecertifi-
ceerde bossen.” “Die keuze voor FSC is 
heel belangrijk, want zo hebben onze do-
nateurs de zekerheid dat de bossen op de 
goede manier, namelijk via de FSC-stan-
daard, worden beheerd”, vult William 
Oppo aan. 

Klimaatbestendig bomen
Na overleg is gekozen voor vier locaties, 
namelijk Het Meuleman (De Lutte, Over-
ijssel), Feitenhof (Gortel, De Veluwe), 
Prattenburg (Veenendaal, Utrechtse Heu-
velrug) en Cleefswit (Gemert, Noord-Bra-
bant). De Bosgroepen zijn al langere tijd 
bezig met het uitwerken van klimaatslim 

bosbeheer, onder andere op deze locaties. 
Koopmans: “We moeten onze bossen en 
natuurgebieden sterker, gezonder en 
veerkrachtiger maken. Het initiatief van 
StukjeNatuur past exact in onze plannen. 
In het geval van de Houtkrant gaat het 
om een relatief beperkt aantal bomen. 
Die planten we aan op opengevallen plek-
ken in bestaande bossen. Zo maken we 
het bos diverser en weerbaarder. Het gaat 
daar om een combinatie van bomen. Na-
tuurwaarden en houtproductie spelen bij 
de keuze een rol. En omdat het over rela-
tief kleine aantallen gaat in divers gebie-
den verspreid over het land, is het voor 
ons ook een mooie mogelijkheid om te 
experimenteren met nieuwe soorten.”

Van Hout en Oppo hebben bewust geko-
zen om in eerste instantie hun doelen te 
realiseren in bestaande bospercelen en 
niet in nieuw aan te leggen bos. “Onze 
eerste doel is om 3 miljoen bomen te 
planten, verspreid over tientallen gebie-
den in Nederland. Dat is sneller en een-
voudiger te realiseren in bestande gebie-
den. Het doel om nieuw bos aan te leg-
gen, bijvoorbeeld op landbouwgronden 
om zo mee te werken aan het groter doel 
uit de Bossenstrategie namelijk 37.000 
hectare extra bos in 2030 is nog wat te 
ver weg. “Het verkrijgen van nieuwe 
gronden kost meer tijd, omdat het met 
name meer bureaucratische beslomme-
ringen met zich meebrengt. Maar als we 
de kans krijgen om nieuw bos aan te leg-
gen, dan laten we die kans zeker niet 
voorbijgaan.”

Brainstormen
StukjeNatuur zag het levenslicht in 2018, 

maar de eerste concrete aanplant van bo-
men vond plaats in 2020. We hebben in-
middels een paar honderd particulieren 
die via StukjeNatuur een boom hebben 
laten aanplanten. We zijn nu bezig om be-
drijven te benaderen. Een van de eerste 
die zich spontaan aanmeldde was De 
Houtkrant. Ons concrete doel voor dit 
jaar is een veertigtal projecten. Dat moet 
mogelijk zijn, want we krijgen veel posi-
tieve reacties. We denken aan een actie 
waarbij bedrijven hun werknemers in of 
misschien wel in plaats van een kerst-
pakket een boom cadeau kunnen geven. 
En naast het revitaliseren van bestaande 
bossen willen we ook bomen aanplanten 
in de directe omgeving van de donateur. 
Dat kan bijvoorbeeld een satellietbosje in 
een stad zijn. Een boom, direct bij jou in 
de buurt zorgt voor betrokkenheid, bele-
ving en verbinding tussen natuur en 
mens, want daar gaat het om. Voor een 
paar euro heb je al een boom en de verze-
kering dat hij op een goede plek staat en 
deskundig is aangeplant.”

Voor Schuurman is het een actie waar hij 
al langere tijd mee rondliep. “Ik ben er 
trots op dat we dit hebben weten te reali-
seren en met name met een paar goede 
ingevoerde partijen in de markt. Het is 
een steentje dat we graag bijdragen. In 
het najaar gaan de eerste bomen de 
grond in. Ik kijk er enorm naar uit.”  

Geïnteresseerden in deze actie kunnen 
direct doneren via StukjeNatuur.nl of 
contact opnemen met de uitgever van De 
Houtkrant en de Bosbouwkrant, Joop 
Schuurman, dehoutkrant@hetnet.nl, te-
lefoon: 055 – 360 43 43.

Bosbouwkrant start bomenactie
“

APELDOORN - De Houtkrant en de Bosbouwkrant starten dit najaar met een bomenactie. Het streven is het komen-
de jaar minimaal vijfhonderd bomen te planten op vier percelen in Nederland. Het unieke project krijgt de onder-

steuning van FSC Nederland, de Unie van Bosgroepen en StukjeNatuur. 

Vlnr: Dirk van Hout (StukjeNatuur), Gerard Koopmans (Unie van Bosgroepen), William Oppo (StukjeNatuur) en Joop Schuurman (De Houtkrant).

De heren zijn het er over eens. ‘Dit is een mooi project met voor de natuur en voor alle partijen 
een win-win-situatie.
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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

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

• 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

BB0143
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De eerste stap voor deze koop 
werd gezet in augustus/sep-
tember 2020. De heer van Ma-
nen was op zoek naar een mo-

biele zaag-kloofmachine die in staat is 
om hele boomstammen in één productie-
gang tot hardhoutblokken te verwerken. 
Omdat Van Manen een verhuurbedrijf is 
dat onder andere hoogwerkers en ander 
groot materieel uitleent door heel Neder-
land, was het belangrijk dat deze machi-
ne ook over de openbare weg vervoerd 
kon worden. Na een referentiebezoek in 
de Blesse bij de firma Sterhout maakte hij 
met kennis met de mobiele klover van 
Posch en was gelijk verkocht. Frans Stie-
kema, accountmanager bij Stierman-De 
Leeuw en Posch productspecialist, heeft 
Van Manen bij het hele aankoopproces 
begeleid. Op het moment van de levering 
van de Posch SpaltFix was Stiekema met 
pensioen. Het heeft hem er echter niet 
van weerhouden toch aanwezig te zijn bij 
het moment van levering. Stiekema 
werkte 38 jaar als accountmanager bij het 
voormalige Stierman, wat later Stierman-
De Leeuw in Apeldoorn is geworden. 

Deze imposante mobiele zaag-kloofma-
chine is zo ontworpen dat het op de weg 
wordt toegelaten achter een 80 km voer-
tuig. De Posch SpaltFix-K650 Vario is 
standaard al zeer compleet uitgevoerd. 
Toch heeft men een aantal opties op deze 
machine laten monteren. 

De machine die aan van Manen is gele-
verd, is uitgerust met diverse opties zo-
als: volledig ingerichte cabine met airco, 
lucht geveerde banden, verwarming en 
verlichting in de cabine. 

Ponsse bouwt 17.000ste bosbouwmachine
VIEREMÄ - De Finse fabrikant 
van machines voor de bos-
bouw, Ponsse heeft half augus-
tus haar 17.000ste machine af-
geleverd bij Kuusmoto Oy.“Het 
is een eer om deze machine, 
een Ponsse Elk,over te dragen 
aan Finnish Kuusmoto Oy. 
Ik wil het bedrijf bedanken 
voor haar vertrouwen en me-
dewerking”, aldus een trotse  
Marko Mattilla, Sales, Service 
en Marketing Director bij Pons-
se. Kussmoto Oy startte in 2014 
en heeft momenteel zeventien 

medewerkers in dienst. Het be-
drijf is voornamelijk werkzaam 
inFins Lapland. Het bedrijf be-

schikt momenteel over negen 
machines van het bedrijf 
 Ponsse.

De Ponnse Elk is een middel-
grote machine die met name 
geschikt is voor het dunnen 
van bosgebieden. Het compacte 
ontwerp maakt de machine 
weerbaar en wendbaar en de 
machine heeft een grote laad-
capaciteit. Het is bijzonder pret-
tig en comfortabel werken met 
deze machine, dankzij deze 
wenbaarheid en korte reactie-

tijd. De bestuurder heeft de be-
schikking over een ruime cabi-
ne, die is voorzien van alle er-
gonomische gemakken.

De eerste Ponnse werd in 2005 
afgeleverd. Sindsdien hebben 
in totaal 947 Ponnse Elk’s de fa-
briek verlaten, verspreid over 
twintig landen. De machine 
werd gebouwd in de corona-
tijd. Ondanks de bijzondere tijd 
bleef Ponnse ook in deze tijd 
succesvol. Het heeft volgens het 
bedrijf te maken met de manier 

waarop het werkt, namelijk al-
tijd in nauwe samenwerking 
met de opdrachtgever, zodat 
maximaal kan worden voldaan 
aan de wensen van de klant. 
Ponnse is operationeel in veer-
tig landen. Alle machines wor-
den nog altijd geproduceerd in 
Vieremä in Finland. Milieu-
vriendelijk oogsten en klantge-
stuurde R&D zijn sleutelbegrip-
pen binnen het bedrijf. 

Basisboek 
Veldbiologie 
APELDOORN - Steeds meer men-
sen ontdekken hoe belangrijk de 
natuur is en dat ze er meer over 
willen weten. Hoe zit een natuur-
gebied bijvoorbeeld in elkaar en 
welke soorten komen erin voor? 
Hoe onderzoek je zo’n gebied en 
waar moet je dan beginnen? In het 
‘Basisboek Veldbiologie’ - hét nieu-
we standaardwerk voor natuur-
liefhebbers, studenten en begin-
nend veldbiologen - ontdek je er 
alles over! 

‘Basisboek Veldbiologie’ nodigt uit 
om zelf op onderzoek te gaan in de 
natuur. Je leert hoe je wilde plan-
ten en dieren kunt herkennen, 
hoe een natuurgebied in elkaar 
zit, maar ook hoe je zelf eenvoudig 
veldwerk kunt doen. Kortom: het 
biedt alle basiskennis die je nodig 
hebt om een goede veldbioloog te 
worden. 
Het boek bevat een goed gefun-
deerde inleiding over wat natuur 
eigenlijk is en op welke manieren 
je daarover na kan denken en mee 
om kan gaan. Ook geeft het een 
overzicht van abiotische factoren, 
landschappen, grondsoorten en 
aquatische kringlopen. De hoofd-
moot van het boek wordt gevormd 
door de soorten. In het boek wor-
den de meest algemene padden-
stoelen, mossen, planten, vogels, 
zoogdieren, insecten, reptielen, 
amfibieën en vissen behandeld 
met aandacht voor ecologie en 
taxonomie maar ook voor hoe je 
mee kunt doen aan onderzoek en 
monitoring. Zee, strand en kust 
worden apart behandeld. 

‘Basisboek Veldbiologie’ beschrijft 
(veld)kenmerken, leefwijze, habi-
tat en herkenning en is rijk geïl-
lustreerd met kleurenfoto’s en te-
keningen. Dit boek is interessant 
voor natuurliefhebbers, studen-
ten biologie en beginnend veldon-
derzoekers. 

Deze uitgave is samengesteld ter 
gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie en 
is tot stand gekomen met behulp 
van expertise van Stichting Ane-
moon, de Bomenstichting, Bryolo-
gische en Lichenologische Werk-
groep, EIS kenniscentrum Insec-
ten, Stichting Floron, Nederlandse 
Mycologische Vereniging, Stich-
ting RAVON,  Stichting Rugvin, Vo-
gelbescherming Nederland en de 
Zoogdier vereniging.

Auteur: Sander Turnhout werkt 
als strategisch adviseur bij Rad-
boud Healthy Landscape en Soor-
tenNL, het netwerk van soorten-
organisaties.
Titel: Basisboek Veldbiologie - Zelf 
de natuur in
Uitgever: KNNV Uitgeverij in 
samen werking met soorten.nl en 
NJN
Uitvoering: 14 x 21 cm, 352 p.,  
paperback, full colour
ISBN: 9789050117616
Prijs: € 27,95

BOEKEN

Ponsse leverde half augustus de 
Ponnse Elk af bij Kuusmoto Oy.  

Stierman-De Leeuw levert  
mobiele zaag-kloofmachine

De zaag-kloofmachine is voorzien van 
een Harvester zaagunit met een 90 cen-
timeter zaagblad en heeft een zaagbe-
reik van 65 centimeter doorsnee. Bij het 
in werking stellen wordt eerst de aan-
voertafel uitgeklapt, waarop de stam 

wordt aangevoerd. Deze wordt middels 
een rollerbaan voor de zaag gebracht, 
waarbij de stam in stukken (deze zijn 
instelbaar van 30 cm – max 55 cm ) 
wordt gezaagd. De kloofkracht bedraagt 
16 ton.

Kloofunit
Deze stukken worden vervolgens auto-
matisch aangevoerd naar de kloofunit. 
De kloofunit klooft het hout stapsgewijs 
in stukken. De kloofunit is in te stellen 
op het gewenste eindresultaat van de 
brandhoutblokken. Het gekloofde hout 
wordt via de ingebouwd transportunit 
afgevoerd en uitgeworpen. 

De Posch machine staat op een 80 km 
onderstel voorzien van een tandemas. 
Deze tandemas is uitgevoerd met blad-
vering  en is luchtgeremd. Het aanvoer-
plateau wordt hydraulisch afgestem-
peld en waterpas gesteld. De afvoer-
transportband is voorzien van een 
knikarm van 6 meter. Aan het eind van 
de band zitten zeefrollen die ervoor zor-
gen dat er een schoon eindproduct ge-
produceerd wordt. 

Deze zomer leverde Stierman-De Leeuw een mobiele Posch zaag-kloofmachine K650 Vario aan Van Manen Verhuur  & Service in 
Lunteren.

Dennis en Jan van Manen zijn blij met de 
nieuwe zaag- en kloofmachine.

APELDOORN  - Deze zomer 
leverde Stierman-De Leeuw 
een mobiele Posch zaag-
kloofmachine K650 Vario 
aan Van Manen Verhuur & 
Service in Lunteren. Zagen 
en kloven met één machine, 
die ook nog eens is gemon-
teerd is op een 80 km tande-
mas trailer, zodat deze een-
voudig over de weg kan wor-
den vervoerd. Dankzij de 
combinatie van PowerCut en 
AutoSplit kunnen de dikke 
stammen met een maxima-
le lengte van 5 meter en een 
diameter van 65 centimeter 
verwerkt worden tot brand-
hout.
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Kruisweg 17   •   2665 HA  Bleiswijk   •   Tel: (079) 593 24 40   •   Fax: (079) 593 17 94
info@elmbv.nl   •   www.elmbv.nl

BB0076

BB0126

• 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

12 VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021  DE BOSBOUW



van beheerdoelen voor verschillende 
bostypen.

Het BB Loginfra concept omvat meerdere 
onderdelen. Zo zijn de wensen en eisen 
van de eigenaar en de uitvoerende partij 
bekend en op elkaar afgestemd. De te vel-
len bomen zijn goed zichtbaar geblest; er 
wordt rekening gehouden met de velling 
en het afvoeren van het hout en de ter-
reinomstandigheden. Ook de cultuurhis-
torische elementen en waarden zijn be-

kend. Een ander belangrijk aspect is de 
duidelijk te herkennen dunningspaden. 
Ook de flora- en fauna-elementen zijn be-
kend en gemarkeerd. De elementen staan 
op kaart en zijn uitgevoerd conform 
 Gedragscode. 

Vóór aanvang van de exploitatie krijgt de 
exploitant een informatiepakket met een 
instructie ter plaatse. Tijdens de werk-
zaamheden wordt met grote regelmaat 
controle uitgeoefend op het verloop van 
de exploitatie. En tot slot: de administra-
tieve afhandeling is inzichtelijk en wordt 
geregeld. Dit is slechts een kleine greep 
handelingen uit het volledige BB Login-
fra systeem. Met deze aanpak heeft Borg-
man Beheer de afgelopen 20 jaar op grote 
schaal bewezen dat exploitaties ‘zonder 
zorgen’ kunnen verlopen, geen extra geld 
kosten en met een positief resultaat wor-
den afgerond.

 ■ Paul Kah is de BB de Loginfra-spe-
cialist. Hij is te bereiken via info@
borgmanbeheer.nl

Steeds meer eigenaren zien in dat 
professioneel en procesmatig 
voorbereiden van hout oogsten 
vooral besparingen kan opleve-

ren, niet alleen voor de koper, maar voor-
al voor de verkoper. Er valt een betere 
houtprijs te onderhandelen.

Met alle indianenverhalen rondom de 
Natuurbescherming lijkt het alsof er 
niets meer mag in het terrein. Maar met 
een correcte toepassing van de huidige 
gedragscode ‘Zorgvuldig Bosbeheer’ zijn 
de uitvoeringsmogelijkheden breed ge-
noeg om een verantwoorde houtoogst uit 
te voeren. Essentieel daarbij is een goede 

begeleiding. Uiteraard kost dat geld, 
maar met de juiste begeleiding en toe-
zicht tijdens de werkzaamheden bespaart 
de eigenaar tijd en dus geld. Veel knel-
punten kunnen van te voren worden in-
geschat, vermeden en onnodige schade 
kan worden voorkomen.

Loginfra concept
Binnen het exploitatieproces is het van 
belang dat iedereen zijn verantwoorde-
lijkheden kent. Door een goede samen-
werking wordt een goed product geleverd 
zowel richting houthandel en als richting 
boseigenaar. Borgman Beheer heeft hier-
voor het BB Loginfra concept ontwikkeld. 
Het systeem is in overeenstemming met 
de voorwaarden voortkomend uit SNL, 
principes van duurzaam bosbeheer, FSC- 
en PEFC certificering én het realiseren 

Procesmatige houtoogst 
is kostenbeparend

WAGENINGEN - Er is veel gaande in de houtwereld. De meest gehoorde term is:  
kostenbesparing. Voor de werkzaamheden in het bos is dat van groot belang, omdat 

de exploitatiekosten hoog zijn. 

Met een correcte toepassing van de hui-
dige gedragscode ‘Zorgvuldig 
Bosbeheer’ zijn de uitvoeringsmogelijk-
heden breed genoeg om een verant-
woorde houtoogst uit te voeren.

Brainstormen over opleidingen in de bos- en natuurbeheer
APELDOORN - Er is veel veranderd in de bos- en natuurbeheer 
de afgelopen 25 jaar. Dit geldt ook voor de opleiding van profes-
sionals in dit vakgebied. Wat is de stand van zaken en waar lig-
gen de uitdagingen voor onze sector? Praktijk Centrum Bomen 
organiseerde 6 juli een pilotdag om een en ander in kaart te 
brengen. 

Voorheen waren de opleiding ge-
concentreerd op de locaties Apel-
doorn, Velp en Wageningen. Deze 
MBO, HBO en WO-centra waren 
gespecialiseerd in het Bosbouw-
onderwijs. De opleidingen wer-
den ondersteund door uitgebrei-
de praktijktrainingen bij de toen-
malige bosbouw praktijkschool 
in Schaarsbergen. Sinds de jaren 
negentig wordt de Bosbouw oplei-
ding aangeboden op alle AOC’s in 
Nederland. Dit heeft geleid tot 
een versnippering van de kennis 
bij de opleidingsinstellingen.

Ook het onderwijs is veranderd. 
Van vaktechnische opleidingen 
wordt er nu competentiegericht 

onderwijs aangeboden. Dat wil 
zeggen de vaktechniek is minder 
belangrijk geworden, maar de al-
gemene vaardigheden zoals sa-
menwerken, rapporteren, com-
municeren zijn de basis van iede-
re opleiding.

Huidige stand van zaken
Op dit moment is het aanbod van 
vakinhoudelijke opleidingen en 
trainingen die de bos- en natuur-
beheerder ondersteunen in zijn 
werkpraktijk beperkt. Nieuwe 
ontwikkelingen worden beperkt 
opgepakt en de meer traditionele 
kennis dreigt te verdwijnen. Dit 
wordt nog een keer versterkt door 
de vergrijzing in de sector. 

Verantwoordelijkheid
Om te anticiperen op deze ont-
wikkeling is het wenselijk dat de 
sector samen met opleiders gaat 
zoeken naar kennis activiteiten 
die de sector ondersteunen om 
voldoende gekwalificeerde mede-
werkers te houden. De twee be-
langrijke speerpunten zijn het 
implementeren van nieuwe ont-
wikkelingen in het werkveld en 
het voorkomen dat bestaande 
kennis verdwijnt.

Leven lang leren
Praktijk Centrum Bomen is al ge-
ruime tijd in gesprek met terrein-
beheerders en bedrijven die ac-
tief zijn in de sector over hoe te 
anticiperen op deze nieuwe wer-
kelijkheid. Hierbij worden the-
ma’s en onderwerpen gedefini-
eerd die prioriteit hebben om op 
te pakken. Verder wordt er nage-
dacht over werkvormen om de 
kennisactiviteiten aan te bieden. 

Omdat het niet alleen gaat over 
kennis maar vooral de praktische 
toepassingen ervan denkt het 
Praktijk Centrum op dit moment 
niet alleen aan traditionele trai-
ningen maar ook aan andere 
werkvormen.

Pilotdag Bosbeheer
Op 6 juli organiseerde PCbomen 
een eerste pilotdag met mede-

werkers van de grote terreinbe-
heerders om te kijken hoe en in 
welke vorm we het ‘leven lang le-
ren’ moeten gaan organiseren. 
Het doel is om tot een uitgebalan-
ceerd aanbod te komen van ken-
nisactiviteiten die aansluit bij de 
behoeften in het werkveld. Dit 
aanbod moet duurzaam geborgd 
worden en een logische heldere 
opbouw hebben die aansluit bij 

de ontwikkeling van medewer-
kers en de doelstellingen van zijn 
organisatie. Het uitgangspunt is 
om dit samen met het werkveld 
in te gaan vullen.

 ■ Vragen, opmerkingen of in-
teressante ideeën: Centrum 
Bomen, info@pcbomen.nl. 

Het Praktijk Centrum Bomen ging 
op 6 juli met professionals uit de 
bos- en natuursector in gesprek 
over het vorm geven van opleidin-
gen, kennisactiviteiten en ‘een leven 
lang leren’. 

Met een goede voorbereiding kunnen van 
tevoren knelpunten worden ingeschat en 
vermeden en kan onnodige schade worden 
voorkomen. (foto’s: George Borgman)
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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

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

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!

BB0134
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Nieuwe directeur Bedrijfsvoering Platowood
ARNHEM - Han van 
Rooijen is op 1 augustus 
bij Platowood in dienst 
getreden als directeur 
Bedrijfsvoering. Het be-
treft een nieuwe functie 
binnen het Arnhemse 
houtveredelingsbedrijf.

Van Rooijen begon zijn car-
rière bij Smurfit en bekleed-
de vervolgens diverse func-
ties binnen Koninklijke Jon-

geneel en Raab Karcher. Het 
managen en verbeteren van 
(logistieke) processen 
vormt de rode draad in zijn 
carrière. In deze nieuwe 
functie van directeur Be-
drijfsvoering gaat Van 
Rooijen zich bezighouden 
met het managen en 
stroomlijnen van processen 
binnen Platowood en het 
verder opschalen van het 
bedrijf.

Han van Rooijen over zijn 
nieuwe functie: “Platowood 
is een groeiend bedrijf, een 
bedrijf in transitie, wat goed 
aansluit bij mijn vaardighe-
den en ambities. Ik werk na-
melijk graag (mee) aan de 
groeidoelstellingen van een 
bedrijf. Ook de duurzaam-
heid van het bedrijf, zowel 
in doelstellingen als pro-
duct, spreekt mij erg aan. 
Platowood voegt echt waar-

de toe aan een product en 
de toepassingsmogelijkhe-
den zijn vrijwel eindeloos. 
Daarnaast wilde ik graag 
een keer bij een kleiner be-
drijf werken: je zit dichter 
op de processen, kunt mee-
beslissen.”
Van Rooijen werkte in het 
verleden, bij Koninklijke 
Jongeneel, al nauw samen 
met Platowood-directeur 
Bart Raymann. Raymann: 

“Ik ken Han als een ervaren 
en praktisch ingestelde be-
drijfskundige. We vullen el-
kaar goed aan en weten wat 
we aan elkaar hebben. Han 
is een enorme aanwinst 
voor Platowood, hij kan er-
voor zorgen dat Platowood 
op een nog hoger niveau 
gaat opereren.”

Over Platowood
Platowood is sinds haar op-

richting pionier in de hout-
branche. Het is het eerste en 
enige bedrijf ter wereld dat 
hout verduurzaamt door 
middel van hydro-thermi-
sche modificatie (platonise-
ren). Door het platoniseren 
worden de aanwezige eigen-
schappen in het hout ver-
sterkt, zónder chemische 
toevoegingen. Daarmee is 
het hout van Platowood de 
meest duurzame keuze.

Han van Rooijen is de  
nieuwe directeur 
Bedrijfsvoering bij 
Platowood.

De geëx traheerde houtkern 
biedt inzicht in de leeftijd van 
de boom en het verloop van de 
aanwasontwikkeling. Het ge-

bruik van deze boren is zeer breed; van 
controles van bemestingsresultaten, per-
centages rot hout, schade, ziekten en in-
sectenaanvallen, onderzoek, luchtveront-
reiniging en grondwaterkwaliteit. Alle-
maal informatie te ‘lezen’ in de boorkern. 
Een goede kwalitatieve aanwasboor is 
onmisbaar in de gereedschapset van me-
nig bosbouwer en boomdeskundige. 

Sinds 1895 worden in Zweden door Haglöf 
drie merken aanwasboren, Haglöf Mora/
Blue, Mattson en Djos voor de bosinven-
tarisatie en boombeoordeling vervaar-
digd.

Haglöf Mora Blue 
Haglöf Mora Blue aanwasboren hebben 
de bekende blauwe handgrepen in het 
gripvriendelijk kunststof materiaal en 
met een metalen sluiting. De boorbits 
zijn gemaakt van gehard staal met PTFE-

coating, dit zorgt voor bescherming en 
vermindert wrijving. De boorlepels voor 
het uitnemen van de boorkern zijn ge-
maakt van roestvrij staal. De metalen 
knop en de speciaal gevormde punt zor-
gen voor de gemakkelijk extractie van de 
houten boorkern.

Mattson 
Mattson aanwasboren zijn van hoge kwa-
liteit, gemaakt in lage aantallen met 

groot vakmanschap. Deze hoogwaardige 
precisie-instrumenten met de karakte-
ristieke messing details en niet-gecoate 
boorbits accentueren het vakmanschap. 
Met meer dan een eeuw productie-exper-
tise is de Mattson boor het duurzame 
precisieproduct waarop de bosbouwer of 
boomdeskundige in het bos kan vertrou-
wen. Mattson boren worden vooral ge-
bruikt voor professioneel onderzoek en 
productieve doeleinden. 

Djos
Djos,  het beroemde kwaliteitsmerk, met 
de oranje handgreep en de speciale ‘te-
rugdraai’ boorkop. Deze twee elementen 
karakteriseren de enige echte Djos borer. 
Dit unieke, back-threaded boormodel is 
speciaal ontworpen voor het gemakkelij-
ker terugdraaien uit de boom. Djos bo-
rers zijn verkrijgbaar als 3-draad boorbits 
in geselecteerde lengtes en met een vaste 
kerndiameter van 5,15 mm”. Deze grotere 

Natuur- en milieuorganisaties stappen uit Convenant Duurzaamheid Biomassa
AMSTERDAM - Natuurorganisaties zijn uit het ‘Convenant 
Duurzaamheid Biomassa’ gestapt. Zij eisen een stop van de mil-
jardensubsidies voor biomassa, en roepen de overheid op om 
het geld in plaats daarvan volledig in te zetten op echt duurza-
me alternatieven, zoals vermindering van het energieverbruik, 
en meer zonne- en windenergie

Houtproductie voor biomassa die 
in Nederland voor energieopwek-
king in kolencentrales wordt ge-
bruikt, veroorzaakt in Estland 
ernstige schade aan bossen en 
natuur. Dat is de conclusie van 
een nieuw onderzoek van SOMO, 
in opdracht van Greenpeace Ne-
derland. De Nederlandse duur-
zaamheidscriteria voor biomas-
sa, waarop het Convenant Duur-
zaamheid Biomassa tussen mili-
euorganisaties en energiebedrij-
ven is gebaseerd, worden in de 
praktijk met voeten getreden, zo 
luidt de conclusie van het rapport

Energieakkoord
Het in 2015 overeengekomen con-
venant tussen energiebedrijven 
en natuur- en milieuorganisaties 
is een uitwerking van het Ener-

gieakkoord uit 2013. Er werd on-
der meer afgesproken dat er hout 
in de kolencentrales mocht wor-
den bijgestookt. Een gevoelig 
compromis voor de natuur- en 
milieuorganisaties, waar zij mee 
in stemden op voorwaarde dat er 
een maximum kwam op de hoe-
veelheid bijstook van biomassa, 
en dat de strenge criteria voor de 
duurzaamheid van de biomassa 
zouden worden gehandhaafd.

Estland
Nu blijkt uit dit onderzoek van 
SOMO dat de duurzaamheidscri-
teria in de praktijk niet worden 
nageleefd, met dramatische ge-
volgen voor de Estse natuur. 
Graanul Invest, een belangrijke 
leverancier van biomassa aan Ne-
derland en Europa, is voor haar 

biomassaproductie betrokken bij 
houtkap van oude bossen met 
hoge biodiversiteitswaarde. Het 
gaat daarbij om Natura 2000-ge-
bieden, en bossen op veengron-
den waarin veel CO2 ligt opgesla-
gen.

Oerbos gekapt
Zo werd er oerbos met honderden 
jaren oude dennenbomen en be-
dreigde schimmelsoorten gekapt. 
Ook documenteerden de onder-
zoekers kaalkap in leefgebieden 
van zeldzame en bedreigde vo-
gels zoals de drieteenspecht, het 
hazelhoen en de kleine vliegen-
vanger. Daarnaast zijn cultureel 
belangrijke herdenkingsbomen 
gekapt, zogenoemde kruisbo-
men. Onder de duurzaamheids-
criteria had dit nooit mogen ge-
beuren, en het is niet uit te slui-
ten dat houtpellets uit deze hout-
kap ook in Nederlandse energie-
centrales zijn verbrand. Voor de 
natuur- en milieuorganisaties is 
hiermee de maat vol. Zij stappen 
daarom uit het Convenant. “Het 

kabinet moet in plaats van in bio-
massa, flink investeren in ener-
giebesparing en in zonne- en 
windenergie om de klimaatdoe-
len te halen. En niet langer bij-
dragen aan een systeem dat in 
praktijk leidt tot ontbossing en 
verdroging van CO2-rijke veen-
gronden in andere landen,” zegt 
Andy Palmen, directeur van 
Greenpeace Nederland, namens 
de organisaties.

Afgezwakte duurzaamheids-
criteria
De organisaties - Greenpeace, Mi-
lieudefensie, Natuur & Milieu, 
het Wereld Natuur Fonds en de 
Natuur- en Milieufederaties - 
maakten zich al langer grote zor-
gen om de naleving van de duur-
zaamheidscriteria voor biomas-
sa. Zij drongen er bij zowel de be-
drijven in het convenant als bij de 
overheid aan op strenge toetsing 
en controle. Dat is echter nooit 
goed gebeurd. In plaats daarvan 
werden de criteria en hun nale-
ving door de bedrijven en door de 

overheid in de loop der jaren 
steeds verder afgezwakt. De op-
eenvolgende ministers van Eco-
nomische Zaken en Klimaat 
wuifden de bezwaren van de mi-
lieuorganisaties over de naleving 

van de duurzaamheidscriteria 
weg. Ondertussen neemt de 
vraag naar biomassa alleen maar 
toe, aangezwengeld door de mil-
jardensubsidies die de Rijksover-
heid beschikbaar stelt.

Een goede kwalitatieve aan-
wasboor is onmisbaar in de 
gereedschapset van menig 
bosbouwer en boomdeskun-
dige.

De vraag naar biomassa neemt toe, aangezwengeld door 
de miljardensubsidies die de Rijksoverheid beschikbaar 
stelt, zo stellen de milieu-organisaties.  (foto: Yves Bernardi 
via Pixabay)

Groei en gezondheid van bomen 
beoordelen met aanwasboor
WAGENINGEN - Het beoor-
delen van de groei en de 
g ezondheidstoestand van 
bomen wordt steeds actue-
ler. Een eenvoudige metho-
de is het gebruik van de aan-
wasboor. 

kerndiameter maakt analyse van de 
boorkern eenvoudiger en inzichtelijker. 
De zogenaamde ‘terugdraai’-aanpassing 
maakt het nemen van veel monsters een 
stuk prettiger tijdens het veldwerk. 

Accessoires
Een keur aan accessoires voor de aanwas-
boren maken het gebruik eenvoudiger, 
zoals bijvoorbeeld Boor Starter, Boor Hol-
ster, Slijpset en het Groeiring analyse en 
meetschaal hulpstuk.

Haglöf Sweden produceert ‘s werelds 
grootste assortiment aanwasboren mer-
ken, modellen en maten. De drie hoofd-
merken Haglöf Mora Blue, Mattson en 
Djos zijn in verschillende lengten en dia-
meters te verkrijgen.

Haglöf Sweden wordt vertegenwoordigd 
in Nederland door Treeinvent.NL uit Wa-
geningen.

 ■ Nadere informatie?
 info@treeinvent.nl 
Telefoon: 085 - 8770211

Haglöf is de specialist op het gebied van aanwasboren.
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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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Op het moment dat we wisten 
dat we afscheid moesten ne-
men van Panolin, hebben we 
direct al actie ondernomen”, 

vertelt Bernie Dunnewind. “We waren 
reeds bekend met Motorex smeermidde-
len. Motorex heeft een goede reputatie in 
Zwitserland. Zowel in de industrie, moto-
renbranche én met de biologische af-
breekbare smeermiddelen in de agrari-
sche sector. Voor Motorex Bucher Group 
AG kwamen wij eigenlijk ook precies op 
het goede moment. Zij zochten namelijk 
een professionele verkooppartner voor 
hun export. Dat wij de markt in Neder-
land voor onze rekening wilden nemen, 
sloot daarbij perfect aan. De Motorex olie 
voldoet aan alle eisen die wij, maar vooral 

onze klanten, hebben ten aanzien van 
biologisch afbreekbare smeermiddelen.”

Mengbaar
“Onderzoek toont aan dat de kwaliteit 
hoogstaand is en het past naadloos bij het 
proces van filtreren in plaats van vervan-
gen van olie”, licht Dunnewind toe. Dan 
rijst de vraag wat de klantenkring van 
deze omslag vindt? Dunnewind licht dat 
graag toe: “Duport Lubricare beschikt 
over ruim 30 jaar kennis en ervaring in 
biologisch afbreekbare smeermiddelen. 
Wij zijn van mening dat in dit werkveld, 
expertise de sleutel tot succes is. Wij bie-
den het juiste advies voor alle hydrauli-
sche olievraagstukken. Onze klanten er-
kennen deze meerwaarde. De meeste 

klanten hebben dan ook aangegeven dat 
de relatie met ons belangrijker is dan het 
merk smeermiddelen. Zeker als het ver-
vangende smeermiddel, in dit geval Mo-
torex, net zo duurzaam en kwalitatief ge-
lijkwaardig is. 

We zien echter dat bij overheidsinstanties 
de overgang nog wat voeten in de aarde 
heeft. Daar gaat besluitvorming over 
meerdere schijven en zijn meer adminis-
tratieve handelingen voor nodig. We ho-
pen ook die partijen in de nabije toe-
komst weer te kunnen beleveren”, aldus 
Dunnewind. 

Footprint rekentool
Duport Lubricare is de specialist op ge-

bied van biologisch afbreekbare smeer-
middelen. Tot de service behoort levering 
binnen 24 uur. Dit is mogelijk omdat Du-
port alle typen smeermiddelen zoveel 
mogelijk op voorraad heeft. Voor klanten 
die hun CO2-footprint willen verlagen 
zonder extra kosten heeft Duport een CO2 
footprint rekentool. Daarnaast beschikt 

het bedrijf over specialisten met ruim 30 
jaar ervaring in biologisch afbreekbare 
smeermiddelen. Zij kunnen de klant des-
gewenst begeleiden en adviseren. 

 ■ Nadere informatie: 
www.duportlubricare.nl

Bureau Van Nierop winnaar ontwerpwedstrijd Leembos Hooge Beek
RIETHOVEN - Landbouw-
grond die gaat veranderen in 
een ecologisch waardevol 
‘Waterwoud’. Een uniek, 
nieuw nat bos voor Neder-
land. Dit is het idee waarmee 
ingenieursbureau van Nierop 
uit Riethoven de bosontwerp-
wedstrijd van ARK Natuur-
ontwikkeling heeft gewon-
nen. De ontwerpwedstrijd is 
een initiatief van ARK, onder-
steund door Stichting Probos 
en bureau inZicht.

De ontwerpwedstrijd bracht 
maar liefst acht multidisciplinai-

re teams van landschapsontwer-
pers, ecologen en hydrologen uit 
heel Nederland op de been. 
Allemaal ontwierpen ze een plan 
voor Hooge Beek, nu nog een 
landbouwperceel van bijna 
twaalf hectare in De Geelders in 
Het Groene Woud. Dit perceel 
werd in 2020 door ARK aange-
kocht vanwege de zeer grote eco-
logische potentie. Hooge Beek is 
onderdeel van het grotere ARK-
project ‘Brabants Goud in Het 
Groene Woud’ waar ook natuur-
gebied De Geelders deel van uit-
maakt. Het doel is de bijzondere 
en soortenrijke leembossen in 

het hele Groene Woud te verster-
ken met nieuw nat leembos.
Het niveau van alle inzendingen 
was hoog, maar het ontwerp ‘Wa-
terwoud’ benut de potentie van 
Hooge Beek het meest. Dit is te-
rug te zien in de ruimte die het 
ontwerp biedt voor onder meer 
spontane bosontwikkeling, een 
goede waterberging en een Beek-
sche Waterloop die het watereco-
systeem in stand houdt. Dit alles 
leidt ertoe dat het ‘Waterwoud’ 
een veelbelovende aanzet geeft 
voor een nieuw, nat bos waar het 
ook goed toeven is voor (zeldza-
me) dieren en planten.

Pragmatisme
Juryvoorzitter Jos Rademakers 
(directeur ARK): “Dit ontwerp 
van Jac Hendriks, Guido Posthu-
ma, Eric Schippers en Koen van 
Tongeren getuigt van een aange-
naam pragmatisme. Niet alles is 
doorontworpen. Het ontwerp 
gaat uit van ‘de natuur haar gang 
laten gaan’ met interessante 
voorstellen om die natuurlijke 
processen sneller op gang te 
brengen. Zoals bijvoorbeeld her-
stel van de leemlaag in de bodem 
en het dichten van greppels.” Een 
echt pluspunt is volgens de jury 
de visie op de Beeksche Water-

loop: de beek maakt in het ont-
werp integraal onderdeel uit van 
het bos.” Toch geeft de jury de 
ontwerpers ook wat huiswerk 
mee bij de verdere uitwerking 
van het plan, omdat De Geelders 
niet alleen nat, maar ook ex-
treem droog kan zijn. De jury 
oordeelt dan ook dat verdere aan-
scherping van de ruimtelijke uit-
werking, bijvoorbeeld in de keus 
van boomsoorten, waardevol is.

Inspiratie 
“We wilden met deze wedstrijd 
extra expertise, nieuwe ideeën en 
verrassende invalshoeken opha-

len voor het ontwerpen van een 
leembos op deze locatie”, aldus 
ARK-projectleider Ger van den 
Oetelaar. “We hopen dat de idee-
en ook inspiratie bieden voor uit-
breiding van leembossen op an-
dere plaatsen in De Geelders en 
de rest van Nederland.” 

Het winnende ontwerp ‘Water-
woud’ wordt de komende tijd om-
gezet in een inrichtingsplan. De 
andere ontwerpen worden door 
Probos gebundeld in een inspira-
tieboekje.

Duport Lubricare presenteert  
biologisch afbreekbare hydrauliek olie

“

DEDEMSVAART - De eenzijdige opzegging vanuit Panolin AG heeft bij Duport 
Lubricare geleid tot een zeer snelle omschakeling. De samenwerking met het 
Zwitserse Motorex Bucher Group AG is inmiddels opgestart en biedt Duport 

Lubricare een kwalitatief volwaardige vervanger voor de Panolin olie. Bernie 
Dunnewind, algemeen directeur van Duport Lubricare legt uit wat deze omslag  

betekent voor het bedrijf én de klantenkring.

Bos- en boomverzorging 
HOLTEN - Richard Wigink Holten bv is eind jaren 80 begonnen met het uit-
voeren van bos- en boomverzorgingswerkzaamheden. Op dit moment be-
schikt het bedrijf over een harvester Komatsu 901 en een tractor Valtra T154 
met een 20 tons uitrijdwagen met aandrijving.

Veel particuliere bospercelen worden 
door Richard Wigink Holten gedund. 
Ook staat het bedrijf graag klaar voor col-
lega-bosbouwbedrijven. Een van de veel-
voorkomende klussen: met een Predator 
rupsstobbenfrees frezen tot zo’n 60 cen-
timeter diepte op nagenoeg iedere loca-
tie. De kracht van het bedrijf ligt in het 
zowel uitvoeren van kleine als grote ob-
jecten. Ook het rooien van grote en ge-
vaarlijk staande bomen is een speciali-
teit die deze specialist in bos- en boom-
verzorging voor de overheid, semi-over-
heid of particulieren uit kan voeren met 
behulp van kranen, gecertificeerde ver-
keersbegeleiders en goede ondersteu-
ning vanuit het kantoor. 

Samenwerken
Tegenwoordig is met name het ontzor-
gen van de klus voor de opdrachtgever 

van belang en dient de betreffende klus 
goed georganiseerd te worden. Hiervoor 
is niet alleen vakbekwaam personeel en 
de juiste machines op de plek nodig. Ook 
is professionele ondersteuning en orga-
nisatie vanuit kantoor onmisbaar. 
 
Richard Wigink Holten bv schroomt dan 
ook niet om samen te werken met ande-

re professionele bedrijven, wanneer no-
dig. Samenwerken is een must, omdat 
het belang van de juiste mens en juiste 
machine op de werkplek tegenwoordig 
van steeds groter belang is voor zowel 
opdrachtgever als opdrachtnemer.

 ■ Nadere informatie:
www.wigink.nl

Links: Een van de specialiteiten van Richard 
Wigink Holten bv: frezen op moeilijke loca-
ties met de Predator rupsstobbenfrees.

Rechts: T154 met uitrijcombinatie.

BEDRIJFSPROFIEL

Het team Duport Lubricare Duport met v.l.n.r. Fernande Brand (marketing), Michael Anslijn 
(sales), Henk-Jan Keuter (sales), Gerrit Drenthen (hoofd magazijn) en Bernie Dunnewind (alg. 
directeur).
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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

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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Robuuste 
stretchoverall
AMSTERDAM - De Rugged Flex 
Overall een lichtgewicht 
stretchvoverall Carhartt. De 
 extra stretch biedt veel bewe-
gingsvrijheid zodat je zonder 
problemen kunt bukken, knie-
len en klimmen. De pasvorm is 
ontworpen om optimaal te 
kunnen bewegen. Ideaal voor 
actieve, harde werkers.

Ondanks de lichtgewicht stof is 
de overall zeer robuust en ge-
maakt om lang mee te gaan. 
Dat is te danken aan de slijtvas-
te canvas of denim, driedubbel 
gestikte naden, versterkte man-
chetten en dubbele kniestuk-
ken. De overall hoeft niet te 
worden ingedragen, het 
stretchcanvas voelt meteen 
comfortabel. De borstzak voor 
heeft meerdere compartimen-
ten en een  veilige ritssluiting. 

Verder heeft de overall twee 
verstevigde cargozakken voor 
een telefoonvak op de rechter-
broekspijp en een hamerlus aan 
de rechterbeen. De twee verste-
vigde achterzakken, dubbelzij-
dige, versterkte kniezakken 
met clean-outopeningen en 
verstelbare bretels aan de voor-
kant maken hem helemaal af.

De Carhartt Rugged Flex Over-
all is verkrijgbaar bij groothan-
dels in werkkleding en bouw-
materialen en in webshops, in 
de kleuren zwart, Carhartt 
bruin en gravelgrijs. Voor 
 dames en heren is er ook een 
denim-variant.

 ■ Nadere  informatie: 
Carhartt 
www.carhartt.com

Compacte en geluidsarme City Chipper
OEKEN - Met de nieuwe HM City Chipper 
brengt Hissink het gemak en de hoger effici-
entie van hand- en kraaningevoerde versnip-
percombinaties naar stedelijke gebieden, 
woonwijken en standsparken. 

De nieuwe HM City Chipper is door zijn ont-
werp erg compact en wendbaar. Dat maakt 
deze combi uitermate geschikt voor werk-
zaamheden op krappe locaties. Mede dankzij 
de grote wielen heeft deze combi een zeer ge-
ringe rolweerstand, wat schade aan de bodem 
voorkomt. 

De HM City Chipper is voorzien van een laag 
toerige heizohack open drumchipperunit. 
Door het unieke lage toerental van de chipro-
tor worden zeer uniforme chips geprodu-
ceerd, met een minimaal fijn aandeel. Tevens 

is het omgevingsgeluid en het aandrijfkoppel 
zeer gering. De chipper is geschikt voor het 
verwerken  van volumineus lang takhout, 
korte houtresten en stammen met een door-

snede van 35 centimeter. Dit hout wordt met 
de hand of met een opgebouwde compacte 
bosbouwkraan in de versnipperaar geladen. 
De kraan kan middels radiografische bedie-
ning vanuit elke gewenste werkpositie be-
diend worden. 

Het versnipperde materiaal wordt opgevan-
gen in een 7 kuubs achterover kipbak. Zo is 
slechts één persoon, één trekker en één com-
binatie nodig voor het versnipperen, laden en 
transporteren. De snippers vormen een uniek 
uniform biomass eindproduct, dat voor elke 
gewenste verbrandingsinstallatie geschikt is.

 ■ Nadere informatie: 
Hissink-Oeken  
Telefoon: 0575 - 47 65 55 
www.hissink-oeken.nl

Industriële stootdempers
LANGENFELD - Een energieopname van 
2.350 Nm/slag tot 126.500 Nm/slag bij een 
slaglengte van 50 millimeter tot 406 millime-
ter: dat zijn de belangrijkste karakteristieken 
van zware industriële stootdempers. In geval 
van noodstops zijn ze echter nog tot veel meer 
in staat. Dempingsspecialist ACE Stoßdämp-
fer GmbH beschikt daarbij over bijna 60 jaar 

ervaring en vindt altijd de passende demper 
voor iedere installatie.

Met name het nauwkeurig en zonder terug-
slageffect afremmen van effectieve massa’s 
tot 326.000 kg is een echte mammoetklus. 
Ontwerpers van transport- en portaalinstal-
laties, of reachtrucks vertrouwen vaak op 
zware industriële stootdempers van ACE om 
hun machines te beschermen. Net als bij de 
kleine en middelgrote modellen van het be-
drijf uit Langenfeld wordt bij dit type overrij-
beveiliging tijdens het afremmen de zuiger-
stang in het cilindervormige demperelement 
gedrukt en wordt de hydraulische olie voor de 
zuiger gelijktijdig door alle smooropeningen 
geduwd. Aangezien het aantal werkzame 
smooropeningen afneemt naarmate de stang 
verder naar binnen gezogen wordt, blijft niet 
alleen de inschuifsnelheid constant, maar 
blijven ook de stuwdruk en de tegenkracht 
voor de zuiger gelijk. Naast de effectief af te 
remmen hoge massa is dit een doorslagge-
vend voordeel ten opzichte van andere be-

schikbare demperoplossingen. Terwijl het 
remproces bij kleine stootdempers van ACE 
slechts een fractie van een seconde duurt, 
hebben de hydraulische zwaargewichten tot 
2,3 seconden nodig om een slaglengte van 
meer dan 400 millimeter te overbruggen. Op 
die manier is het mogelijk om ook grote mas-
sa’s volledig en zonder terugslageffect nauw-
keurig en voorzichtig af te remmen.

Groot assortiment voor uiteenlopende 
toepassingen
De serie zware zelfinstellende dempers van 
ACE is ook geschikt voor noodstoptoepassin-
gen, net als de instelbare dempers. De af te 
remmen effectieve massa kan zelfs nog aan-
zienlijk worden vergroot. De dempers worden 
voor elke toepassing op maat ontworpen met 
behulp van de calculatietool van ACE.

 ■ Nadere informatie:  
ACE Stoßdämpfer GmbH 
Telefoon: +49 (0)2173 9226-10 
www.ace-ace.nl

Boomonderhoud met accuhoogsnoeier
BREDA - Met de nieuwe Stihl HTA 66 en HTA 
86 accuhoogsnoeiers is het efficiënt en veilig 
onderhouden van de bomen vanaf de grond 
kinderspel. Deze twee machines zijn uitge-
rust met een Stihl zaagketting 1/4” PM 3 en 
bieden een onberispelijk snoeiresultaat en 
een snelle voortgang van het werk. 

De Stihl HTA 66 heeft een totale lengte van 
240 centimeter. De HTA 86 is uitgerust met 
een vierkante telescoopsteel met een uitste-
kende geleidingsstijfheid. De steellengte kan 
je zonder gereedschap verstellen tussen 270 
en 390 centimeter. Wanneer de telescoopsteel 
volledig is uitgeschoven, komen dus ook de 
hoogste takken binnen het bereik van de ge-
bruiker. Beide machines zijn zeer eenvoudig 
te bedienen dankzij de ergonomische bedie-
ningshendel en vallen op door hun lage ge-
wicht. Hun krachtige maar stille elektromotor 
start met een druk op de knop en overtuigt 

met zijn spontane versnelling, zonder uitlaat-
gassen. De hoogsnoeiers worden gevoed door 
een krachtige 36 V lithiumionaccu van het 
Stihl AP accusysteem. Deze wordt vastgezet 
in het accuvak, dat in de behuizing geïnte-
greerd is, en zorgt zo niet alleen voor een be-
trouwbare stroomvoorziening, maar ook voor 

een uitstekende balans. Bovendien werken 
deze machines ook prima in minder ideale 
weersomstandigheden, zoals bij nat of regen-
achtig weer.

De twee hoogsnoeiers hebben een krachtige 
EC-motor en zijn standaard uitgerust met de 
Stihl zaagketting 1/4“ Picco Micro 3 (PM3) 
voor een hoog snoeivermogen en een onberis-
pelijk resultaat. Door de snijlengtes van 25 cm 
(HTA 66) en 30 cm (HTA 86) kan je ook dikke-
re takken efficiënt en precies snoeien. De 
traploze regeling van het toerental op de ergo-
nomische bedieningshendel zorgt voor ener-
giebesparend werken en een lange levens-
duur van de accu. Bovendien is de motor zo 
stil dat er geen gehoorbescherming nodig is. 
Buurtbewoners zullen geen last ondervinden 
van lawaai of de uitstoot van uitlaatgassen.

 ■ Nader informatie: 
Stihl 
Telefoon: 088 - 73 03 900 
www.stihl.nl

Verdrievoudiging van 
opslag
SOUDAN - De Franse bouwmaterialenhandelaar Bois Du Poitou 
heeft zijn bestaande magazijn voor hout en panelen op het hoofd-
kantoor in Soudan gemoderniseerd: in plaats van de houtproduc-
ten zoals voorheen op de grond op te slaan, zijn deze nu direct toe-
gankelijk in twee dubbelzijdige en twee enkelzijdige draagarmstel-
lingen van OHRA. Bois Du Poitou kan hierdoor het bestaande ge-
bouw veel beter benutten, de material handling van de goederen 
optimaliseren en de opslagcapaciteit verdrievoudigen.

OHRA plaatste twee rijen dubbelzijdige stellingen van ongeveer 40 
meter lang en 7 meter hoog. De 1.200 millimeter lange draagarmen 
met een draagvermogen van elk 800 kilogram vormen zeven op-
slagniveaus en breiden zo de opslagruimte effectief uit in de hoog-
te. Twee enkelzijdige draagarmstellingen met vier opslagniveaus 
aan de buitenwanden van de hal vullen de vrijstaande dubbelzijdi-
ge stellingrijen aan. 

Dankzij de opslag in de stellingen kon Bois Du Poitou niet alleen 
haar opslagcapaciteit in de hal verdrievoudigen, maar ook het voor-
raadoverzicht aanzienlijk verbeteren, doordat de goederen nu di-
rect met de zijlader kunnen worden getransporteerd en er geen 
omslag meer noodzakelijk is, is schade aan de goederen geminima-
liseerd. De tijd, die nodig is voor het opslaan en orderverzamelen is 
ook aanzienlijk verminderd - de volledige efficiëntie van de maga-
zijnprocessen is verbeterd en de klanten kunnen sneller worden 
bediend. “De draagarmstellingen van OHRA betekenen voor ons 
een nieuw opslagmethodiek - met grotere capaciteit en betere kwa-
liteit”, zegt Valentin Ouvrard van Bois Du Poitou.

 ■ Nadere informatie: 
OHRA Regalanlagen 
Telefoon: 010 - 52 13 301 
www.ohra-opslagsystemen.nl

De pasvorm is ontworpen om optimaal te kunnen bewegen.

OHRA plaatste twee rijen dubbelzijdige stellingen van ongeveer 40 meter 
lang en 7 meter hoog.

De zware industriële stootdempers in zelfinstel-
lende of instelbare uitvoering worden geken-
merkt door hun robuustheid en snelle inzetbaar-
heid.

De steellengte is zonder 
gereedschap te verstellen. 

De chipper is geschikt voor het verwerken  van 
volumineus lang takhout, korte houtresten en 
stammen met een doorsnede van 35 centimeter.
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PRODUCTNIEUWS



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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