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ADVERTENTIE

Conferentie 
‘Het bos, ons 
bos’
WAGENINGEN – De coalitie ‘Bos & 
Hout’ is druk doende met de orga-
nisatie van de conferentie ‘Het 
bos, ons bos, waarin de verande-
rende relatie tussen burgers, bos-
beheerder en bossen centraal 
staat. Voor de conferentie op 20 
januari in Kasteel Groeneveld in 
Baarn zijn private initiatiefne-
mers, beleidsmakers en -uitvoer-
ders die in dit krachtenveld actief 
zijn, uitgenodigd. Deelname is 
gratis, gaat op uitnodiging, maar 
er zijn extra plekken gereser-
veerd, voor niet direct aange-
schrevenen.

Bossen, bomen en hout leveren een 
belangrijke bijdrage aan een leefbare 
wereld. Dat inzicht is de laatste jaren 
snel gegroeid. Er zijn volop plannen 
voor aanleg van nieuw bossen, meer 
klimaatslim bosbeheer en meer ge-
bruik van hout. Waar bosbeheer in 
het verleden een zaak was van be-
stuurders en professionals, spelen 
private initiatieven een steeds grote-
re rol. Om de kansen die dit biedt 
goed te kunnen benutten organiseert 
de Coalitie Bos & Hout deze conferen-
tie. Sprekers belichten voor de lunch 
het onderwerp van verschillende 
kanten . Na de lunch volgen een aan-
tal werksessies, waarbij de deelne-
mers aan de hand van een aantal on-
derwerpen ingaan op de rol en stand-
punten van betrokken private initia-
tieven bij bosontwikkeling. De confe-
rentie begint om 10.30 uur en eindigt 
om 15.45 uur.

 ■ Meer informatie: 
www.probos.nl/evenementen 
Aanmelden via mail@probos.nl

WAGENINGEN - Over houtoogst bestaan veel misverstanden en vragen. Om duidelijkheid 
te creëren heeft de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) zeven labels ontworpen, die 
de bosaannemers en bosbeheerders op stapels rondhout in het bos kunnen bevestigen. Zo 
is het voor de wandelaar, mountainbiker en iedere andere bosbezoeker duidelijk wat er 
met die specifieke stapel hout gaat gebeuren. 

AVIH-voorzitter Maarten Wille-
men legt uit wat de achterlig-
gende gedacht is. “Hout en bos 
staan volop in de belangstel-

ling. Iedereen heeft er een mening over. 
Dat is een goede zaak, maar er zijn ook 
veel misverstanden en vragen. Waarom 
is de ene stapel geschikt voor de meubel- 
of de timmerindustrie, terwijl het hout op 
de andere stapel alleen geschikt is voor 
OSB, spaanplaat, papier of pallets? Gaat 
dit hout allemaal naar de energiecentra-
le? Door het geven van heldere informa-
tie willen we bij het publiek levende vra-
gen beantwoorden. Wij hebben daarom 
een zevental labels ontworpen. Die labels 
worden op de houtstapels bevestigd. Zo 
kan het publiek precies zien wat er met 
de betreffende stapel gaat gebeuren We 
hopen daarmee meer begrip te krijgen 
voor het oogsten van hout uit Nederland-
se bossen.”

Aanvullende website
Op de labels staat algemene informatie 
over hout, maar ook specifieke informa-

tie over de betreffende eindbestemming. 
“Waarom is juist deze stapel geschikt 
voor plaatmateriaal? En waarom kun je 
er niks anders mee doen? Het publiek 
heeft geen idee. Soms is het zo dat hout 
echt nergens anders geschikt voor is dan 
voor biomassa. Het zijn zaken die we 
graag willen uitleggen. Dat kan natuur-
lijk niet allemaal op dat label. Daarom 
staat er op het label ook een QR-code. Als 
je die code scant, kom je via de website 
waargaatdithoutnaartoe.nl bij de achter-
grondinformatie.”

Reden van kap
Het initiatief maakt een heel duidelijk on-
derscheid tussen de eindbestemming 
van het hout en de reden waarom er 
wordt gekapt. “Op dat laatste gaan we be-
wust niet in. Dat is namelijk een andere 
discussie. Soms doe je het voor verjon-
ging, soms omdat het bos is aangetast 
door de bastkever, of omdat er ruimte ge-
maakt wordt voor nieuwe natuur. We blij-
ven bewust weg uit die discussie. Wij 
gaan met onze labels alleen in op de 
vraag wat er met het geoogste hout gaat 
gebeuren.”

Willemen is niet bang dat de labels een 
averechts effect hebben, omdat ze de aan-
dacht nog eens extra op de houtoogst ves-
tigen. “Dat hoort bij de goede uitleg. Als je 
het eerlijke verhaal vertelt en er niet om-
heen draait, dan hebben mensen daar 
begrip voor. Daar ben ik van overtuigd.“

Labels met heldere uitleg

Voorbereidingen Interforst 2022 
MÜNCHEN – De beursorganisatie 
van Interforst 2022 maakt zich op 
voor een nieuwe editie. Ondanks de 
onzekerheden die Corona met zich 
meebrengt ligt de organisatie volle-
dig op schema om van 17 tot en met 
20 juli 2022 zo’n 450 exposanten en 
50.000 bezoekers te ontvangen. 

De komende editie van de toonaange-
vende internationale vakbeurs voor bos-

bouw en bosbouwtechnologie op het 
beursterrein in München kan daarom 
het recordniveau van 2018 handhaven. 
Petra Westphal, Exhibition Director bij 
Interforst, is verheugd dat de beursorga-
nisatie volledig op koers ligt. “Op dit mo-
ment zijn er zelfs tekenen van een lichte 
groei in voor wat betreft onze buiten-
landse exposanten. Voor ons is de ver-
wachte groei een duidelijk bewijs dat de 
industrie in de toekomst beurzen nodig 

zal blijven hebben en gebruiken als plat-
form.” Een vast onderdeel van Interforst 
zijn de wetenschappelijke en praktische 
evenementen en speciale shows. Voor 
2022 staan   de onderwerpen 
‘Bosconversie/ klimaatverandering’, 
‘Bosonderhoud en gebruikslijnen’ en 
‘Bostechnologie en  digitalisering’ cen-
traal in het congres- en forumgebied. 

 ■ Nadere informatie: 
www.interforst.com

De Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH)  heeft zeven labels ontworpen om aan 
het publiek duidelijk te maken waar het geoogste hout naar toe gaat. 

Interforst 2022 zal 
ongeveer 80.000 vier-
kante meter beslaan, 
11.000 vierkante meter 
halruimte en 69.000 
vierkante meter bui-
tenruimte.

VOORLICHTING

VAKKRANT VOOR DE BOSBOUW EN HOUTINDUSTRIE 17 DEC 2021 EDITIE 4 JAARGANG 7

19  PRODUCTNIEUWS13  BIJEENKOMST SMHV11  PLANTEN VOOR DE TOEKOMST9  HOUT LEEFT4  CURSUS KRUISLAAGHOUT



 

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 
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www.wigink.nl

• Bos- en boomverzorging
• Hooibergen en gebinten

• Bos- en  houtproducten
• Houtzagerij
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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
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Sinds februari 2016 bieden Praktijk Centrum 
Bomen en Hogeschool Van Hall Larenstein 
samen de opleiding van European Tree 
Technician (ETT) aan. Door deze unieke 

combinatie worden de deelnemers niet alleen 
boomtechnisch voorbereid op het behalen van het 
EAC Internationaal erkende ETT-examen, maar 
ook op het boomtechnisch adviseurschap. Essenti-
eel hiervoor zijn communicatie- en adviesvaardig-
heden, proces- en projectmatig werken en het wer-
ken aan multidisciplinaire projecten met stakehol-
ders in de openbare ruimte. Willem van Delft van 
Praktijk Centrum Bomen: “Kenmerkend voor de 
opleiding is de praktische insteek van de vaklessen. 
Deze is direct toepasbaar in de eigen werksituatie.”

De ETT-opleiding is een doorlopende leerlijn die be-
staat uit twee fasen: de Minor ‘Bomen en Stedelijke 
Omgeving’ van Hogeschool Van Hall Larenstein en 
de modulaire ETT-opleiding van PCbomen.

‘Associate degree’ in ontwikkeling
“Momenteel onderzoeken wij samen met Praktijk 
Centrum Bomen en anderen partijen de mogelijk-
heden voor het ontwikkelen van een nieuwe ‘asso-
ciate degree’ (ad) opleiding”, aldus Ruth van der 
Beek. “Deze verkorte HBO-opleiding Boomadvies 
duurt twee jaar en is met name interessant voor af-
gestudeerde MBO studenten en mensen uit de be-
roepspraktijk die op HBO-niveau een aanvullende 
opleiding willen volgen.”

Limburgse lindeboom is 
Boom van het Jaar
MAASNIEL - De lindeboom naast de 
oude pastorie in het Limburgse 
Maasniel is verkozen tot De Boom 
van het Jaar 2021. De linde won na 
een overtuigende eindsprint met een 
totaal van 4334 stemmen en wordt 
daarmee de Nederlandse inzending 
voor de Europese verkiezing Tree of 
the Year die in februari 2022 wordt 
gehouden. SBNL Natuurfonds in 
Leersum verzorgt sinds 2018 de se-
lectie van deze Nederlandse inzen-
ding.

De verkiezing van De Boom van het 
Jaar en haar Europese equivalent 
Tree of the Year draaien niet om de 
dikste, oudste of mooiste boom, maar 
om bomen met een opvallende ge-
schiedenis, legende of functie binnen 
hun gemeenschap. Kortom, om het 
verhaal dat deze boom bijzonder 
maakt. Het doel van de verkiezing is 
het verhogen van het bewustzijn voor 
bomen in het algemeen en hun rele-
vantie in de omgeving waarin zij 

staan. De Europese verkiezing Tree of 
the Year bestaat sinds 2011 en wordt 
jaarlijks georganiseerd door de Envi-
ronmental Partnership Association. 
In totaal nemen zestien Europese 
landen deel. Nederland doet mee 
sinds 2018. SBNL Natuurfonds in 
Leersum verwierf in dat jaar het ex-
clusieve recht om de Nederlandse in-
zending te mogen selecteren.

Wij wensen alle 
lezers en adverteer-
ders van De Bosbouw 
fijne feestdagen en 
een voorspoedig en 
gezond 2022.

Namens alle medewerkers, 
Joop Schuurman
Uitgever De Bosbouw

Bos- en hout-
producten op 
maat
HOLTEN - Richard Wigink Holten BV is 
leverancier van de zogenaamde bos- en 
houtproducten. Het bedrijf produceert 
en levert alle denkbare producten van 
inlands hout. Dat varieert van klimbo-
men met schors of ontschorst en boom-
stampicknickbanken tot en met tuinhui-
zen, overkappingen en hooiruiven. Het 
bedrijf beschikt over bijna twintig vak-
mensen.

 ■ Nadere informatie: 
Wigink.nl

Samenwerking leidt tot 
unieke opleiding European 
Tree Technician (ETT)
APELDOORN - Hogeschool van Hall Larenstein en Praktijk Centrum Bomen hebben een samenwerkingsovereen-
komst getekend. Deze overeenkomst formaliseert de reeds bestaande samenwerking in het verzorgen van de oplei-
ding tot Boomtechnisch adviseurs en het uitvoeren van praktijktrainingen. Het is de intentie om met deze overeen-
komst de samenwerking verder uit te bouwen door het ontwikkelen van vernieuwend opleidingsaanbod.

COLUMN HOUTHONGER 
GEORGE BORGMAN, DOUGLAS-FAN

Mede-eigenaar Praktijk Centrum Bomen Willem van Delft en 
Directeur Onderwijs Hogeschool Van Hall Larenstein Ruth van 
der Beek ondertekenden onder De Kroezeboom te Ruurlo de 
samenwerkingsovereenkomst.

PIJSWINNAAR

De lindeboom heeft een eigen account 
op Instagram en telt inmiddels rond de 
drieduizend volgers. 

In rap tempo verdwijnen de traditio-
nele fijnsparopstanden in binnen- en 
buitenland. De nattere zomer lijkt 
even het fijnspar-sterven in onze stre-
ken te hebben afgeremd. Waarschijn-
lijk tijdelijk. Geen vertrouwen meer in 
de fijnspar in monoculturen, solitaire 
fijnsparren in gemengde percelen lij-
ken het goed te doen. 

Wat het ook goed doet, is de handel 
in Douglas op stam of aan de weg, de 
geboden prijzen zijn serieus hoog. De 
vraag naar Douglas is onverminderd 
en lijkt op te lopen.

Maar ja, in de tachtiger jaren vorige 
eeuw is toch sterk ingezet op het op-
ruimen van de Douglas, de vermoede 
invasieve sparrensoort. Een spar die 
het in de huidige klimaatomstandighe-
den goed schijnt te overleven op de 
juiste bodems. Een spar welke nu bijna 
ongekende op-stam-prijzen scoort, 
een spar die we nu nog meer dan an-
ders exporteren en weten te waarde-
ren.

Meestal bouwt de Nederlander een 
zwarte schuur of een eveneens zwarte 
veranda of carport. Als je geen doug-
lasbouwsel in je tuin of op je erf hebt, 

dan tel je echt niet mee. Je kunt niet 
zonder douglas veranda’s, pergola’s, 
vlonders, etc. Het douglashout is ra-
zend populair via webshops, bouw-
markten, zagerijen, houthandel of 
tuingroothandel. Ook zijn de prijzen 
per plank, regel of balk sterk gevari-
eerd, doch consequent hoog. Het 
douglashout is niet aan te slepen en 
menig verkooppunt meldt: uitverkocht 
of niet voorradig.

Met de omgerekende prijs van rond-
hout naar ruw bezaagde balk van 
70x200x3000 mm, 18% vocht, kom je 
al snel op de m3 prijs van ruim € 900,-. 
(Bezaagd af zagerij/houthandel). Dit is 
een redelijke prijs, want deze zelfde 
balk kost elders omgerekend € 1100,-

Douglas bezaagd-prijs lijkt te tende-
ren naar ‘wat de gek ervoor geeft’. Op 
zich niet zo erg als ook maar de produ-
cent van het hout -de boseigenaar- 
mag meedoen in deze hausse door het 
douglashout op stam duur te verko-
pen. Overal wordt de naam Douglas 
gebruikt, in bedrijfsnamen en product-
namen. De Douglas heeft zelfs een 
 eigen winkelketen en je kunt er prima 
terecht voor een Sint- of Kerstcadeau. 
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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

ik wil graag informatie 
uit de bossectorJA

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

MEER INFORMATIE

OPLEIDINGEN

BOS en/of weiland
Te koop gevraagd

voor belegging
Info tel. 0252-514790

PRODUCTNIEUWS

KORTE REGELSKORTE REGELS

REDACTIONEEL



Nu de leefsituatie op aarde 
steeds nijpender wordt, be-
ginnen mensen de problemen 
van grondstoffenuitputting, 

wereldwijde vervuiling en grootschalige 
goederenverkwisting eíndelijk serieus te 
nemen. Ze worden wakker, en zinnen op 
mogelijkheden om het tij te keren. De 
bouw van haar kant kan hierin een voor-
name rol spelen. Zij neemt niet alleen 50 
procent van het grondstoffengebruik 
voor haar rekening, maar zorgt ook voor 
11 procent van het bouwafval. Verder 
stoot zij wereldwijd 40procent van de CO2 
uit.

Grote bijdrage
Een belangrijke ontwikkeling is de tran-
sitie naar een hoger aandeel van hout-
bouw. De Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) stelt bijvoorbeeld als norm dat 
vanaf 2025 20 procent houtbouw moet 
worden gepleegd. En dat percentage 
moet daarna een stuk stijgen. Immers, 
met hout is niet alleen functioneel en es-
thetisch te construeren, maar ook levert 
het een grote bijdrage aan de CO2-opslag. 
Andere voordelen zijn: anti-klimaatop-
warming, duurzame herkomst, oneindi-
ge beschikbaarheid, prefabricage, flexibi-
liteit, herbruikbaarheid, remontabiliteit, 
bevordering gezondheid enzovoorts. 
Kruislaaghout (KLH) - enorme platen van 
kruiselings gelijmde lamellen - geldt 
hierin als hét bouwmateriaal voor de 
21ste eeuw.

Lacune
In dit kader van urgentie voorziet de vier-
daagse cursus Kruislaaghout in een dui-
delijke lacune van ontbrekende houtken-
nis. Bouwen met hout stelt namelijk z’n 
eigen eisen. Het programma kent vele on-

derwerpen: geschiedenis, houtsoorten/-
producten, technische eigenschappen, 
geluid, brand, verbindingstechnieken, 
bouwsystemen, lca’s enzovoorts. De cur-
sus wordt georganiseerd door Evan Buy-
tendijk (Ingenieursbureau Evan Buyten-
dijk) en Hans de Groot (Taalkwadratuur). 
Beiden zijn gepokt en gemazeld in het 
houtvak.

Er zijn twee theoretische dagen (Hotel Ja-
karta Amsterdam) en twee praktijkdagen 
(KLH-fabriek van Derix in Duitsland c.q. 
excursies langs vijf projecten in Amster-
dam). Eén excursie betreft Circl waarin 
Drents lariks is verwerkt. Oók inlands 
hout komt van pas in het nieuwe hout-
bouwen. Docenten zijn houtconstruc-
teurs, architecten, houtbouwers en de or-
ganisatoren zelf. Deelnemers zijn archi-
tecten, constructeurs, aannemers, hout-
bouwers, projectontwikkelaars, woning-
corporaties e.d.

Komend jaar zijn twee nieuwe cursussen 
gepland; bij grote belangstelling worden 
dat er weer drie, of vier. Data: 1. Donder-
dagen 17, 24, 31 maart, 7 april 2022. 2. 
Donderdagen 22, 29 september, 6, 13 ok-
tober 2022. Architecten en constructeurs 
kunnen punten behalen bij hun respec-
tieve instellingen BNA en het Construc-
teursregister. Zie het volledige program-
ma en alle overige informatie op www.
cursusklh.nl.

EUTR bedrijfscheck
WILP – Wanneer een bedrijf 
hout of houtartikelen impor-
teert van buiten de EU, of zelf 
rooit en rond- of gezaagd hout 
doorverkoopt, dan is de Euro-
pese Houtverordening van 
toepassing. Men dient dan 
door middel van een zorg-
plichtsysteem aan te tonen 
dat er geen risico is op illegaal 
gekapt of verhandeld hout. De 
NVWA verzorgt in Nederland 
de handhaving. 

Ingenieursbureau Evan Buy-
tendijk (IEB) heeft een jaren-
lange ervaring op het gebied 
van de EUTR en heeft inmid-
dels vele bedrijven geassis-
teerd in het opzetten van hun 
zorgplichtsysteem, het uitvoe-
ren van risico-analyses en het 
uitvoeren van leveranciersau-
dits in het land van herkomst. 

Bedrijven die een zorgplicht-
systeem hebben en risico-
analyses uitvoeren op hun in-
kopen, maar willen weten of 
ze aan alle eisen voldoet en 
niets missen, kunnen contact 
opnemen met IEB. Het ingeni-
eursbureau kan het zorg-
plichtsysteem en de imple-
mentatie daarvan onder de 
loep nemen. De EUTR Bedrijf-

scheck door IEB bevat een 
grondige controle van het 
zorgplichtsysteem: het zorg-
plichtsysteem zelf, de inkoop-
administratie en overzicht, de 
informatievergaring en infor-
matieborging, de risico-analy-
se en de risico-mitigerende 
maatregelen. De EUTR Be-
drijfscheck wordt uitgevoerd 
met de laatste kennis van za-
ken. Wanneer er tijdens de 
check blijkt dat sommige on-
derdelen van het systeem 
voor verbetering vatbaar zijn, 
dan volgen hierop duidelijke 
aanbevelingen, zodat hierop 
actie kan worden onderne-
men. 

Wanneer de check met posi-
tief resultaat wordt afgerond, 
dan geeft IEB hiervan een ver-
klaring af. Deze verklaring 
kan als bewijs gebruikt wor-
den richting bijvoorbeeld 
klanten. Het toont aan dat het 
zorgplichtsysteem aan de 
laatste eisen voldoet en het 
door verhandelde hout af-
komstig is uit geverifieerd le-
gale bronnen en legale han-
del.

 ■ Nadere informatie:  
www.evanbuytendijk.nl

Maatwerk in 
versnipperaars
OUDE-TONGE – Een trend van de 
laatste jaren is dat maatwerk met 
name voor de Nederlandse markt 
steeds belangrijker wordt. Jensen 
biedt machines aan die in eigen 
fabriek volledig op maat gebouwd 
kunnen worden waardoor deze 
exact aangepast zijn aan specifie-
ke wensen voor specifieke werk-
zaamheden. Arensman Machi-
nes is één van de dealers in Ne-
derland.

Jensen is in 1884 opgericht door 
Peter Jensen en vanaf 1900 wer-
den de eerste versnipperaars ge-
bouwd. Door de enorme ervaring 
en kennis die in de loop van de 
jaren is opgedaan, worden ma-
chines ontwikkeld die voor wat 
betreft duurzaamheid, degelijk-
heid en ontwikkeling een voor-
sprong hebben op de rest. 

De verwerkingsdiameter van de 
machines is van 15 centimeter tot 
maximaal 40 centimeter en om-
vat versnipperaars met eigen mo-
tor op rups- of wielonderstel en 
met aftakasaandrijving. Uniek is 
dat praktisch het volledige pro-
gramma machines op rupson-
derstel geleverd kan worden. Op 
moeilijk toegankelijk terrein, 
maar met name in stedelijk ge-
bied zijn deze machines vele ma-
len compacter en sneller op de 
plaats van bestemming dan een 
machine op wielonderstel. 

Maatwerk tot in de kleinste de-
tails is mogelijk! Mooie voorbeel-
den hiervan de vele Jensen-ver-
snipperaars die via Arensman 
Machines bij eindgebruikers 
draaien. Ook biedt Arensman 
Machines via de verhuurvloot 

maatwerkmachines, zoals onder 
andere deze A141XL-special.
Zo kan een klant altijd beschik-
ken over gebruikte machines of 
tijdelijke opschaling van de capa-
citeit in het zaagseizoen.

De Jensen machines worden in 
Nederland geleverd via een hoog-
staand dealernetwerk. De dealers 
krijgen de machines, onderdelen 
en technische support direct 
vanuit de fabriek in Duitsland. 
Hierdoor zijn de lijntjes kort, de 
onderdelenvoorziening snel en is 
de informatievoorziening opti-
maal. 

Arensman Machines is één van 
de dealers in Nederland. Door 
vele jaren ervaring met motor-
techniek in combinatie met snip-
pertechniek is Arensman Machi-
nes sterk in kennis- en advies. 
Een grote verhuurvloot is de 
flexibele schil voor onder andere 
grootgroenvoorzieners, boom-
verzorgers, boomrooibedrijven 
en overheidsinstellingen. 

 ■ Nadere informatie: 
Arensman machines 
Telefoon: 0187 – 663 690 
www.arensmanmachines.nl

Stihl opent bedrijfs-
museum in 2023
WAIBLINGEN – Stihl opent in 
2023 haar eigen bedrijfsmuse-
um, Stihl Brand World, met daar-
in de geschiedenis van het bedrijf 
en haar producten, maar daar-
naast wordt het museum een 
kennisplatform over bossen en 
bosbouw. 

Stihl werkt momenteel aan de 
modernisering en uitbreiding 
van zijn hoofdzetel in Waiblingen 
in Duitsland. Het vlaggenschip-
project van het toekomstige com-
plex is Stihl Brand World. De ope-
ning van het museum staat ge-
pland voor 2023. Het museum 
presenteert verschillende the-
ma’s aan de bezoekers, verspreid 
over drie verdiepingen met een 
tentoonstellingsruimte van 1.500 
vierkante meter en een totale op-
pervlakte van 5.000 vierkante 
meter. De focus ligt niet alleen op 
het bedrijf en zijn producten, 
maar ook op een thema dat al 
sinds de oprichting van Stihl sy-
noniem is met het merk: een fas-
cinatie voor de natuur, in het bij-
zonder voor bossen. Gezien het 
grote belang van dit thema wijdt 
het Stihl Brand World museum er 
een hele verdieping aan.

Blik op de toekomst
De verdiepingen ‘Visie’ en ‘Inno-
vatie’ nemen de bezoeker mee op 

een amusante reis door de bijna 
honderdjarige geschiedenis van 
het bedrijf: van het begin met de 
historische tweemanszagen, via 
huidige Stihl technologie tot een 
blik op de technologie van de toe-
komst en de verwachte toepas-
singen ervan. Een andere ruimte 
in de nieuwe Stihl Brand World 
besteedt aandacht aan Sthil Tim-
bersports en dompelt de bezoe-
kers onder in de competitieve 
sfeer van de houthakkerssport. 

De derde verdieping van de Stihl 
Brand World, ‘Emotie’, is een 
breed kennisplatform over bos-
sen, vooral in het licht van de 
duurzaamheid. Het kennisplat-
form biedt bezoekers uitgebreide 
informatie over thema’s als bose-
cosystemen, oerbossen of duur-
zame bosbouw. “De tentoonstel-
ling, die zowel nationale als in-
ternationale elementen bevat, 
moet een belangrijke informatie-
bron worden over het thema bos 
en bosbeheer en de bezoekers 
een eigen mening laten vormen 
over deze onderwerpen – of ze nu 
scholieren of bosbouwprofessio-
nals zijn”, zegt Prof. Dr. Jürgen 
Bauhus, hoofd van de leerstoel 
voor bosbouw aan de universiteit 
van Freiburg en curator van deze 
verdieping van de Stihl Brand 
World.

Cursus Kruislaaghout voorziet in lacune
WILP - Afgelopen november vond alweer de derde editie van de vierdaagse cursus Kruislaaghout plaats. In 2022 staan 

weer twee cursusgangen gepland. De eerste drie aanmeldingen zijn al binnen. Het geeft aan dat de cursus bijzonder goed 
beantwoordt aan de verwachtingen.

Excursiedag met een bezoek aan het project HAUT in Amsterdam. (foto: www.cursusklh.nl)

Stihl werkt momenteel 
aan de modernisering 
en uitbreiding van zijn 
hoofdzetel in 
Waiblingen in Duitsland. 
Het vlaggenschippro-
ject van het toekomsti-
ge complex is Stihl 
Brand World.

Evan Buytendijk 
assisteert 
bedrijven in het 
opzetten van 
hun zorgplicht-
systeem.

Deze Jensen A141-XL verwerkt 
30x40cm, 60  kuub per uur.
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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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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

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

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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Ponsse bouwt nieuw servicecentre
TOMSK - Ponsse heeft meer 
dan 2 miljoen euro geïnves-
teerd in de bouw van een 
nieuw servicecentrum in 
Tomsk, West-Siberië, 
Rusland. Op 11 november 
2021 vond de feestelijke ope-
ning van het nieuwe ser-
vicecentrum plaats. Grote 
voorraden en een efficiënt 
logistiek systeem garande-
ren klanten korte servicetij-
den en snelle levering van 
reserveonderdelen.

De investering was gericht op 
het creëren van een modern 
servicecentrum met een repa-
ratieruimte en een logistiek 

centrum met een magazijn voor reserve-
onderdelen. In totaal biedt het centrum 
werk aan 26 mensen .

“Ponsse is al zo'n 15 jaar actief in Tomsk. 
De opening van het ultramoderne nieu-
we servicecentrum is een logische ont-
wikkeling, aangezien het klantenbestand 
en de Ponsse-machinevloot in het gebied 
van jaar tot jaar groeien. Onze klanten in 
de regio Tomsk zijn professioneel en am-
bitieus, en om de groei van hun houtkap-
bedrijf te ondersteunen, moet Ponsse 
zich dienovereenkomstig ontwikkelen”, 
zegt Jaakko Laurila, algemeen directeur 
van Ponsse 

Tegenwoordig omvat het Ponsse-service-
netwerk in Rusland 44 servicecentra. In 
totaal telt het netwerk zo'n 650 specialis-
ten, voor het merendeel technisch perso-

neel. Alle specialisten worden voortdu-
rend bijgeschoold. Volgens de uniforme 
servicenormen. Naast medewerkers 
woonden de gouverneur van de regio 
Tomsk Sergey Anatolyevich Zhvachkin, 

voorzitter van de raad van bestuur van 
Ponsse Plc Jarmo Vidgren, directeur van 
Ponsse Jaakko Laurila en andere gasten 
en functionarissen de openingsceremo-
nie bij.

Over Ponsse 
Ponsse is een bedrijf dat gespecialiseerd 
is in de verkoop, fabricage, onderhoud en 
technologie van op maat gebouwde bos-
bouwmachine. Het bedrijf werd in 1970 

opgericht door bosbouwmachine-onder-
nemer Einari Vidgrén en is sindsdien een 
leider op het gebied van houtoogstoplos-
singen. Het hoofdkantoor van Ponsse is 
gevestigd in Vieremä, Finland. 

PFAS vrije biologische smeermiddelen 
DEDEMSVAART - De biologi-
sche smeermiddelen van Mo-
torex zijn vrij van PFAS en be-
vatten geen van de volgende 
substanties: - lood (Pb), kwik 
(Hg), cadmium (Cd), zeswaar-
dig chronmium (Cr-VI), poly-
broombifensylen (PBB) & po-
lybroomdifenylethers (PBDE)

De officiële bevestiging daarvan 
is op de website van Duport Lu-
bricare, officiële importeur van 
Motorex te downloaden. “Steeds 
meer bedrijven willen PFAS vrij 
werken of het wordt van bedrij-
ven verwacht dit te doen”, legt 
Michael Anslijn, sales manager 
bij Duport Lubricare uit. 

Mengbaar
Anslijn weet nog meer te vertel-
len over de voordelen van Moto-
rex. Zo is het merk in tegenstel-
ling tot het gros van de markt 
mengbaar met andere biologisch 
afbreekbare oliën. “Dit kunnen 
wij per object vrij van kosten la-
ten onderzoeken. De klant ont-
vangt van ons dan een officiële 
rapportage van de mengbaar-
heid. De mengbaarheid is dan of-
ficieel en Motorex neemt in dat 
geval de garantie op zich. 

Compatible
Ook legt Anslijn nog graag meer 
uit over de compatibiliteit van 
Motorex. “Het merk is compata-

ble met alle gangbare afdichtin-
gen. Dat betekent dat er geen aan-
passingen op het systeem hoeven 
te worden voordat men met biolo-
gisch afbreekbare smeermidde-
len van het merk gaat werken”, al-
dus Anslijn. 

Duurzame keuze
Volgens Anslijn kunnen bedrij-
ven hun CO2-footprint verlagen 
zonder extra kosten. Door de es-
tertechnologie gaat het product 
in de meeste gevallen levenslang 
mee. Een hydraulisch systeem 
draait gemiddeld 1.500 uur met 
dezelfde olie. Tijdens de levens-
duur moet die olie dus zeker tien 
keer vervangen worden. Met de 

duurzame olie van het Zwitserse 
merk Motorex is vervangen niet 
meer nodig. De olie gaat maar 
liefst 15.000 uur mee. In de prak-
tijk is dat vaak net zo lang als de 
machine zelf. De Ecosynt lijn van 
Motorex is duurzamer en daar-
mee bespaart men op termijn 
geld. Het is een hoogwaardig pro-
duct dat is goedgekeurd door 
toonaangevende fabrikanten en 
wereldwijd geaccepteerd via eco-
labels. Eén van de serviceaspec-
ten van Motorex /Duport Lubri-
care is dat men de olie levens-
lang, zo vaak als daar behoefte 
aan is, gratis mag laten bemon-
steren. Dat betekent bijvoorbeeld 
altijd een actueel document dat 

kan worden getoond, bijvoor-
beeld bij aanbestedingen.

 ■ Nadere infomatie: 
Duport Lubricare 
Telefoon: 0523 – 619 892 
www.duportlubricare.nl

Hout aanmelden voor 
Rondhoutveiling 2022
ARNHEM – De 26e editie van de Nederlandse Rondhoutvei-
ling vindt plaats op zaterdag 26 februari 2022. Er is al flink 
wat hout geselecteerd voor deze veiling, maar aanmelden 
van nieuwe partijen is nog altijd  mogelijk. 
Aanmelden kan tot 31 december bij de keurmeesters via 
houtveiling@bosgroepen.nl. 

De keurmeesters beoordelen vervolgens of de aangeboden partijen 
veilingwaardig zijn. Op dit moment is nog niet te zeggen of het mo-
gelijk is om bij deze veiling fysiek aanwezig te zijn. Het is ook moge-
lijk dat er gekozen wordt voor een online-veiling of een hybride va-
riant. 

 ■ Nadere informatie:  
bosgroepen.nl 

Wyke Smit directeur FSC Nederland
UTRECHT - Wyke Smit is 1 ok-
tober gestart als directeur 
van FSC Nederland. Zij gaat 
zich inzetten voor het uitrol-
len van de strategie 2021-2025 
met als doel het beschermen 
en herstellen van bossen we-
reldwijd.

Hierin ligt de focus op drie ambi-
ties: 100% duurzaam hout en pa-
pier op de Nederlandse markt, 
meer houtgebruik in de bouw en 
het verbeteren van het verdien-
model van (tropische) bossen. 
Smit: “Ik zet mij al bijna mijn hele 
leven in voor duurzaamheid, in 

mijn werkende leven zowel van-
uit maatschappelijke organisa-
ties als vanuit het bedrijfsleven. 
Als pragmatisch idealist zoek ik 
altijd het verschil tussen gelijk 
hebben en gelijk krijgen. Nie-
mand is voor ontbossing, maar 
door het FSC-keurmerk en de 
projecten van FSC-Nederland is 
het mogelijk een echte bijdrage te 
leveren om ontbossing tegen te 
gaan.”
Bert van Veldhuizen, bestuurs-
voorzitter, is ingenomen met de 
aanstelling van Wyke Smit: 
“Wyke weet mensen te verbin-
den. We verwachten dat ze een 

nieuwe impuls zal geven aan het 
samenwerken met onze directe 
partners maar ook met andere 
stakeholders in het zich steeds 
uitbreidende speelveld van duur-
zaam bosbeheer.” Smit heeft 
ruim vijf jaar gewerkt als Team 
Lead Bestuurlijke Zaken bij de 
 Efteling. In deze rol leidde ze de 
afdeling die verantwoordelijk 
was voor alle overheidscontacten, 
duurzaamheid en veiligheid. 
Daarvoor werkte Smit bij o.a. 
 Natuurmonumenten als adjunct-
regiodirecteur en bij de Groene 11 
als senior-adviseur public affairs 
natuur- en milieuorganisaties.

Wyke Smit is sinds 1 oktober 
de nieuwe directeur van FSC 
Nederland.

Het nieuwe servicecentre van Possne in Tomsk, West -Siberië.

Michael Anslijn, sales mana-
ger Duport Lubricare beschikt 
over jarenlange ervaring op 
gebied van biologisch af-
breekbare hydrauliek olie. 
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Energiebaan 3, Oude Tonge

BB0137

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

BB
01

40

8 VRIJDAG 17 DECEMBER 2021  DE BOSBOUW



Het voelde goed om weer eens 
bij elkaar te zijn. Dat was het 
algemene gevoel bij de jaarbij-
eenkomst van PEFC Neder-

land op donderdag 3 november. ‘s Mid-
dags, bij het algemene gedeelte, werden 
de mogelijkheden van hout van alle kan-
ten belicht. Sinds een paar jaar kan bou-
wen in hout zich verheugen op een brede 
belangstelling. Deze middag kwamen 
dan ook allerlei mooie initiatieven voor-
bij. Zo is Geert Dikse, sr Sectormanager 
Bouw en Vastgoed bij de Rabobank en-
thousiast over de mogelijkheden om 
steeds milieubewuster te bouwen en dan 
met name met hout, ook al zijn er nog wel 
wat vraagtekens en belemmerende facto-
ren. Allereerst is het rendement van de 
Nederlandse bosbouw niet optimaal. Ver-
der is er geen enkele stimulans richting 
agrariërs om hun landbouwgrond om te 
turnen tot bos en een derde belemmeren-
de factor is de concurrentie van land-
schapsbeheerders, die de natuurwaarden 
boven de aanplant van kwaliteitshout 
stellen. En daarnaast is In Nederland 
sprake van te weinig ruimte, onder ande-
re door de grote behoefte aan ruimte voor 
woningbouw. 

Kansen
“Maar er zijn kansen”, aldus Dikse. “Zo 
zien we steeds meer mogelijkheden voor 
hoogbouw in hout. Tot nu toe stond het 
lobbywerk van zand en beton in de weg 
en was er te weinig bekend over de tech-
nische mogelijkheden. Ook waren er my-
thes over brand en rot en er was sprake 
van een conservatieve instelling bij bou-
wers. Maar langzaamaan worden de 
vooroordelen weggenomen.” Dikse pleit 
voor een aantal maatregelen, zoals een 
laag btw-tarief voor herbruikbare materi-
alen en een CO2-taks. Ook een building 
circularity-index zou een mooi steuntje 
in de rug zijn. En verder wil Rabobank de 
woningbouw een duwtje in de rug geven 
met Rabo Smartbuilds, de bouw van 

12.000 circulaire, duurzame modulaire 
woningen . Overigens sprak Dikse bij zijn 
presentatie niet over het percentage hout 
in deze woningen. Tot slot noemde hij 
nog een positieve ontwikkeling, namelijk 
dat institutionele beleggers steeds vaker 
kiezen voor milieubewuste projecten, zo-
als bijvoorbeeld de aanleg van bos. 

Integraal bouwen
Als tweede spreker deze middag was het 

de beurt aan Renée Salemans van Sustai-
ner Homes. Zij vertelde haar toehoorders 
over de mogelijkheden van Sustainer 
Homes om architecten, ontwikkelaars en 
bouwers te helpen om de transitie te ma-
ken naar industrieel en circulair bouwen 
op basis van een zelfontwikkeld bouw-
systeem. Het gaat hierbij om de integratie 
van de totale bouwketen, waarin alle dis-
ciplines samenwerken. Sustainer Homes 
startte in 2014 en in 2021 was het systeem 

zover doorontwikkeld dat de eerste ap-
partementen konden worden opgeleverd 
in Hengelo. Haar belangrijkste bood-
schap: “Industrialisatie van het bouwpro-
ces maakt bouwen betaalbaar, maar als je 
industrialiseert, dan is dat alleen moge-
lijk als je ook verder digitaliseert.” 
Niet minder enthousiast was de derde 
spreker deze middag, weerman Reinier 
van den Berg. Zijn presentatie begon met 
enkele grafieken rondom de opwarming 

van het klimaat en de gevolgen daarvan. 
Maar, zo probeerde hij zijn publiek te 
 enthousiasmeren; het is mogelijk om de 
opwarming te beperken tot de cruciale 
1,5 graden Celsius, zodat de curve daarna 
zelfs weer, op termijn, naar beneden toe 
kan afbuigen. Aan de hand van de bouw 
van zijn eigen woning liet hij zien wat er 
allemaal mogelijk is om energiezuinig en 
deels circulair te bouwen. 

En de laatste spreker van de middag, Gil-
bert Koskamp, architect en oprichter van 
Ssse|OvO en lecturer aan de TU Delft, Fa-
culteit Architectuur liet aan de hand van 
talloze voorbeelden zien hoeveel studen-
ten enthousiast zijn over de mogelijkhe-
den om te bouwen met hout, maar ook 
hoeveel kennis er al voorhanden is.

Vragen
Veel positieve geluiden dus deze middag. 
De problemen en de zorgen over het kli-
maat zijn er, maar er is ook hoop. De fi-
nanciële wereld beweegt, de technische 
en digitale wereld beweegt en er is steeds 
meer bekend over het bouwen met hout, 
wat is te zien aan het toenemend aantal 
studenten dat kiest voor hout. Uiteraard 
zijn er ook zorgen. Die kwamen dat mis-
schien niet zozeer bij de sprekers naar vo-
ren, maar meer bij de afsluitende borrel. 
En hoe voorkom je, nu hout steeds popu-
lairder begint te worden, dat er ondes-
kundige bouwende partijen op de markt 
verschijnen met onvoldoende kennis van 
zaken? En hebben we wel voldoende kwa-
liteitshout. In Nederland sowieso niet, 
dus daarover moeten we over de grens. 
Maar stel dat het lukt om in de komend 
10 jaren 37.000 hectare bos aan te plan-
ten, zoals minister Schouten dat wil. Zit 
daar dan ook een gegarandeerd percen-
tage kwaliteitshout bij dat we over 30 jaar 
kunnen oogsten en gebruiken voor onze 
woningbouw? Want hout uit je directe 
omgeving is de meest duurzame manier 
van bouwen die er is.

Jaarbijeenkomst PEFC Nederland: 
hout leeft 

DRIEBERGEN – Hout leeft en staat volop in de belangstelling. Dat was heel duidelijk te 
merken bij de jaarbijeenkomst van PEFC Nederland. Vanuit de financiële wereld is er be-

langstelling, er zijn steeds meer studenten die geïnteresseerd zijn in het product en we 
zien prachtige voorbeelden van ‘bouwen met hout’. Maar tegelijkertijd zijn er ook vragen. 

Hoe zorgen we voor voldoende aanplant, hoe waarborgen we de kwaliteit? 

Het voelde goed om weer eens 
bij elkaar te zijn. Dat was het 
algemene gevoel bij de jaarbij-
eenkomst van PEFC Nederland 
op donderdag 3 november.

Geert Dikse, sr 
Sectormanager 
Bouw en Vastgoed 
bij de Rabobank 
pleit voor een laag 
btw-tarief voor 
herbruikbare 
materialen en een 
CO2-taks om zo 
hout een duwtje in 
de rug te geven. 
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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

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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Het rapport ‘Planten voor de 
toekomst’ werd op 29 novem-
ber aangeboden aan de op-
drachtgevers bij Rijk en pro-

vincies. De werkgroep heeft van januari 
2021 tot september 2021, in opdracht van 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) en het Interpro-
vinciaal Overleg (IPO) een advies uitge-
werkt voor het beschermen en ontwikke-
len van genenbronnen van bomen en 
struiken en voor de beschikbaarheid en 
toepassing van geschikt plantmateriaal. 
Het advies is een belangrijk pijler voor de 
verdere uitwerking van de landelijke Bos-
senstrategie. 

Deze Bossenstrategie werd in november 
2020 gelanceerd met daarin stevige am-
bities tot en met 2030. Zo werd in de Bos-
senstrategie aangegeven dat het Neder-
landse bosareaal moest worden uitge-
breid met 10 procent. Een tweede ambitie 
was de behoefte aan revitalisering van 
bestaande bossen en de aandacht die er 
moest komen voor de aanleg van land-
schappelijke beplantingen. Ook vroeg de 
Bossenstrategie om het stimuleren van 
agroforestry en voedselbossen. 

In het verlengde daarvan werd gewezen 
op het belang van bescherming en ont-
wikkeling van bronnen van geschikt ge-
netisch uitgangsmateriaal voor bomen 
en struiken en voldoende beschikbaar-
heid van geschikt plantmateriaal.

Conclusies
Na uitvoerige bestuderingen heeft de 
Werkgroep een aantal belangrijke con-
clusies op papier gezet, gevolgd door een 
aantal aanbevelingen. Er is berekend dat 
er, om de doelen vanuit de Bossenstrate-
gie te realiseren, uiteindelijk 161 miljoen 
bomen en struiken gepland moeten wor-
den. Biodiversiteit, koolstofvastlegging, 
recreatie, houtproductie spelen daarbij 
een belangrijk rol. Dat betekent dat de ge-
netische herkomst van het plantmateri-
aal hierbij een belangrijke rol speelt, 
daarbij oog houdend voor het verande-
rend klimaat. 

Plantmateriaal
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
drie categorieën plantmateriaal: autoch-
toon, bosbouwkundig en plantmaterieel 
van voor Nederland nieuwe klimaatbe-
stendige soorten. Voor wat betreft het au-
tochtoon materiaal is de belangrijkste bij-
drage de biodiversiteit. Bij bosbouwkun-
dig plantmateriaal gaat het om houtpro-
ductie, koolstofvastlegging en andere 
maatschappelijke doelen. En bij de nieu-
we klimaatbestendige soorten moet ge-
dacht worden aan uit het buitenland af-
komstige soorten als aanvulling op het 
bestaande soortenpalet. 

Nederlandse Rassenlijst Bomen
De Nederlandse Rassenlijst Bomen speelt 
een centrale rol in het kiezen van het 
juiste plantmateriaal. Op deze lijst staan 
aanbevolen autochtonen en bosbouw-
kundige herkomsten voor Nederland. 
Daarmee samenhangend is er een stelsel 
van genenbronnen bestaande uit de ge-
nenbank, zaadgaarden, selectie-opstan-
den en SI locaties waaruit zaad en stek-
materiaal kan worden gewonnen voor 
het opkweken van geschikt plantmateri-
aal.

Dit stelsel is niet robuust genoeg om, met 
het oog op de toekomstige plantopgave, 
voldoende zaad- en stekmateriaal te leve-
ren. De consequentie hiervan is dat er 
niet of te weinig geplant wordt of dat er 
onbekend, dan wel onwenselijke materi-
aal gebruikt wordt. En dat kan dan weer 
een negatieve impact hebben op de toe-
komstige vitaliteit en zorgen voor func-
tievervuiling van het bos en de beplan-
tingen. Ook klimaatverandering heeft 
impact op de vitaliteit van onze bossen. 
Het onderzoek naar nieuwe soorten en 
herkomsten die beter hierop zijn aange-
past, staat in Nederland nog in de kinder-
schoenen. Het is daarom van groot be-
lang om te investeren in het stelsel van 
genenbronnen.

Garanties
De grote plantopgave maakt het noodza-
kelijk om tijdig te starten met het kweken 
van bomen en struiken die nodig zijn 
voor de uitvoering van de Bossenstrate-
gie. Dit is immers een zaak van lange 
adem. Kwekers zijn momenteel nog te-
rughoudend om hiermee te starten. 
Daarvoor is de financiële onderbouwing 
en planning van de ambities ook nog on-
voldoende uitgewerkt. De kwekers heb-
ben garanties nodig dat het plantmateri-
aal waarin zij nu investeren over drie tot 
vier jaar ook wordt afgenomen. 

De genoemde ambities vragen ook om 
kennis. Voor veel personen en organisa-
ties die aan de slag moeten met de uitvoe-
ring van de ambities, vormt het plannen, 

organiseren en aanplanten van bosplant-
soen immers een nieuwe activiteit. Er ligt 
daarmee een grote opgave om het ken-
nispeil bij alle betrokken partijen in de 
keten te vergroten. En om daar mee ‘op 
school’ te beginnen. Tot slot verdienen de 
genenbronnen van autochtone bomen en 
struiken extra aandacht. Van het totale 
areaal aan bomen en struiken bestaat 
naar schatting minder dan 10 procent uit 
autochtone bomen en struiken. Het ver-
der in beeld brengen van de nog resteren-
de populaties is dan ook belangrijk. Deze 
genenbronnen zijn kwetsbaar. Spoedige 
bescherming is van cruciaal belang voor 
het behoud van zeldzame genen, de bio-

diversiteit en de toekomstige zaadvoor-
ziening.

Aanbevelingen
De werkgroep is gekomen tot een aantal 
aanbevelingen om de toekomstige be-
schikbaarheid en toepassing van ge-
schikt plantmateriaal te garanderen en 
de bescherming van genenbronnen van 
autochtone struiken en bomen te verbe-
teren. Zo stelt de werkgroep dat er een ro-
buust en toekomstbestendig stelsel van 
genenbronnen moet komen. Deze be-
scherming verdient topprioriteit, omdat 
deze bronnen vaak kwetsbaar en beperkt 
van omvang zijn. 

Een tweede aanbeveling is de zorg voor 
goede garanties en samenwerking in de 
plantsoenketen. Voor het beschikbaar 
krijgen van voldoende geschikt platmate-
riaal is het belangrijk dat de zaadhandel 
en de kwekers de benodigde investerin-
gen doen in het oogsten van zaad en het 
opkweken van materiaal. Maar deze in-
vesteringen worden alleen gedaan als 
Rijk en provincies meer duidelijkheid ge-
ven over de planning en de financiering 
van de Bossenstrategie. Rijk, provincie en 
grotere terreineigenaren moeten daar-
voor (volume) afspraken maken om de 
opkweek op gang te brengen.

Een derde aanbeveling is de vraag om het 
versterken van basiskennis door gericht 
fundamenteel en praktijkonderzoek. 
Kennisopbouw bij alle partijen is belang-
rijk. In het curricula van de groene MBO, 
HBO en universitaire opleidingen moet 
daarom substantieel aandacht worden 
besteed aan dit onderwerp.

Een vierde en laatste aanbeveling is het 
versterken van de Rassenlijst Bomen en 
de uitbreiding met nieuwe herkomsten 
en soorten. Het advies is om de positie 
van de Rassenlijst te versterken door het 
gebruik van herkomsten van de lijst ver-
plicht te stellen bij bestaande en nieuwe 
subsidieregelingen van het Rijk en pro-
vincies. Ook staan deze partijen, naast 
waterschappen en gemeenten, aan de lat 
om de Rassenlijst onderdeel te maken 
van duurzaam inkoopbeleid. De uitbrei-
ding van de rassenlijst met nieuwe her-
komsten is vooral een taak voor de Raad 
voor plantenrassen. 

Planten voor de 
toekomst
DEN HAAG – Een robuust en toekomstbestendig stelsel van 
genenbronnen, gegarandeerde toezeggingen over afname 
van plantmateriaal, het versterken van de basiskennis en 
het versterken van de Rassenlijst Bomen, inclusief de uit-
breiding met nieuwe herkomsten. Dat zijn de belangrijkste 
aanbevelingen van de werkgroep Genenbronnen en 
Plantmateriaal aan de opdrachtgevers bij Rijk en provincie.

De kwekers hebben garanties nodig 
dat plantmateriaal waarin zij investeren over 

drie tot vier jaar wordt afgenomen

De grote plantopgave maakt het noodzakelijk om tijdig te starten met het kweken van 
bomen en struiken die nodig zijn voor de uitvoering van de Bossenstrategie

Het rapport ‘Planten voor de 
toekomst’ is deels een ant-
woord op een motie die is inge-
bracht door Tjeerd de Groot 
(D’66) over de bescherming 
van genenbronnen. Het Minis-
terie van LNV heeft in de bege-
leidende Kamerbrief alvast het 
volgende aangegeven: ‘Met de 
oplevering van het rapport en 
de hieruit voortkomende aan-
bevelingen is een belangrijke 
stap gezet in de uitvoering van 
de motie De Groot. Om de mo-
tie definitief uit te voeren zul-
len LNV en de provincies in sa-
menwerking met alle relevante 
partners werken aan het uit-
voeren van de aanbevelingen. 
Met de uitvoering van een aan-
tal aanbevelingen zijn LNV en 
partners inmiddels begonnen, 
zoals het verbeteren van de 
Genenbank van Staatsbosbe-
heer in Flevoland, het opne-
men van kennisvragen in de 
kennisagenda van de Bossen-
strategie en het opnemen van 
de aanbeveling om de meest 
kwetsbare bronlocaties een 
aparte beschermde status te 
geven in de evaluatie van het 
hoofdstuk Houtopstanden on-
der de Wet Natuurbescher-
ming. 

BELANGRIJKE STAP

Bij bosbouwkundig plantmateriaal gaat het om houtproductie, koolstofvastlegging en andere maatschappelijke doelen.
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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

• 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

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
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Behalve dat er belangrijke dingen 
waren te vertellen over de ver-
anderde wetgeving rondom 
ISPM 15, was dit voor velen ook 

de eerste gelegenheid om elkaar weer 
eens in levende lijve te zien. “De laatste 
keer was begin 2019 bij Gooskens in 
Moerdijk”, wist voorzitter Frank Faber. 
Twee sprekers waren naar Haarzuilens 
gekomen. Bram de Hoop van de Neder-
landse Voedsel en Waren Autoriteit en 
delegatieleider van de SCoPAFF werd 
aangekondigd als ‘onze man in Brussel’. 
Hij praatte de aanwezigen bij over de 
nieuwe, strengere plantgezondheidsre-
gels 2016/2031 van de Europese Unie. Die 
moeten beter beschermen tegen bestaan-
de en nieuwe ziektes. “De regels zijn sterk 
aangescherpt”, vertelde De Hoop, “omdat 
er meer ziektes Europa zijn binnengeko-
men.” Zo is er een verbod op houtige 
planten, moeten potplanten voorzien zijn 
van een nieuw plantenpaspoort en een 
merkteken en mogen passagiers zonder 
fytosanitair certificaat geen planten, 
groenten, fruit, bloemen en zaden de EU 
in brengen. De EU stelde een lijst samen 
van 35 soorten met een hoog risico. “Ook 
hout staat op de verbodslijst”, meldde De 
Hoop. Dat heeft alles te maken met de 
 iepenboktor. Die werd tussen 2015 en 
2019 zes keer onderschept op stammen 
uit de V.S. De Hoop noemde ook de Aziati-
sche essenprachtkever die in 2019 via Oe-
kraïne de EU binnenkwam en de Aziati-
sche boktor die de platanenkanker ver-
oorzaakt. “De importcontroles hebben in 
de verdrukking gezeten, maar worden nu 
per 1-12-2021 weer opgepakt. We maken 
een nieuwe start. Tenminste 15 procent 
van de zendingen uit China, Wit-Rusland 
en India krijgt een importcheck. Wij zien 
echter wel verbetering. Tussen 2013 en 
2019 daalde het aantal onderscheppingen 
van de anoplophora (de Aziatische bok-
tor). De druk op China werkt.” In de nieu-

we EU-regelgeving voor houten verpak-
kingsmaterialen zijn ook drie artikelen 
opgenomen over de export van houten 
verpakkingsmaterialen ten aanzien van 
markering, reparatie en autorisatie en 
supervisie. Dat was voorheen niet zo. Hij 
wees de aanwezigen vervolgens nog op 
het aantal intercepties dat er in 2020 en 
2021 is geweest vanwege het ontbreken 
van het merkteken. In 2020 waren dat er 
voor Nederland 25 en in 2021 14. Voor de 
hele EU 1840 met Rusland als grootste 
boosdoener (419).

Beter handhaafbaar
Frans Janssen van het Team Front van de 
NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren-
Autoriteit) ging vervolgens in op de im-
plementatie van de EU verordeningen in 
de Nederlandse wetgeving en het toezicht 

op het markeringsprogramma. Lang 
werd er gewerkt aan een nieuwe overeen-
komst tussen de NVWA en SMHV en een 
op de nieuwe wetgeving gebaseerde rol-
verdeling tussen de NVWA, de Certifica-
tie Instellingen en de SMHV. ISPM 15 
heeft een wettelijke basis gekregen door-
dat de Europese verordeningen in de Ne-
derlandse wetgeving zijn opgenomen. 
Ook de controleverordening en de inrich-
ting en uitvoering van het toezicht zijn 
van toepassing geworden. Daarmee is de 
handhaafbaarheid van de nieuwe regels 
verbeterd. Afwijken van de wet is nu een 
overtreding en fraudegevallen zijn direc-
ter en zonder omweg aan te pakken. 
Naast het strafrecht is door de opname in 
de Nederlandse wet ook het bestuurs-
recht van toepassing. “De rolverdeling 
was een zoektocht”, gaf Frans Janssen 
toe. “De NVWA is nu de bevoegde autori-
teit. De afhandeling van tekortkomingen 
gebeurt door de certificatie-instellingen, 
kritische tekortkomingen worden ge-
meld aan de NVWA. Die zal dan beoorde-
len of eigen onderzoek nodig is of dat er 
een bestuurlijke boete moet worden op-
gelegd of een strafrechtelijk onderzoek 
moet worden uitgevoerd. De NVWA krijgt 
in die zin een grotere uitvoerende rol. Zo 
gaat zij ook 10 procent steekproefsgewijs 
controles uitvoeren bij bedrijven werk-
zaam in de houten verpakkingenindus-
trie.” De SMHV maakt afspraken met de 
certificatie-instellingen, beheert het cen-
traal register dat als officiële nationale 
lijst is erkend en is in de positie van pri-
vaat keurmerk. “We zijn afhankelijker 
van elkaar geworden”, zei Frans Janssen. 
“We moeten elkaar vinden. Kennis delen 

en goede afspraken blijven maken. Dit is 
een unieke samenwerking tussen over-
heid en bedrijfsleven.”

Handboek
Rick Bollen, die voor de gelegenheid 
secre taris René de Gruijter verving, nam 
de zaal tot slot mee langs de belangrijkste 
activiteiten van SMHV. “Er zijn genoeg 
instrumenten waarmee we cowboys uit 
de markt kunnen aanpakken”, zei hij, 
verwijzend naar het voorgaande pro-
grammapunt. “Voorheen waren de mid-
delen beperkt, nu zijn er maatregelen 
mogelijk.” Hij toonde sheets waarop te 
zien was dat het aantal aangesloten be-
drijven de laatste jaren rond de 200 
schommelt. In 2021 waren dat er 205. Hij 
vertelde dat de SMHV bezig is overeen-
komsten, protocollen en het handboek in 
overeenstemming te brengen met de EU-
wetgeving. Andere wijzigingen voor het 
handboek zijn bijvoorbeeld de toevoeging 
van sulfurylfluoride als behandelmetho-
de en aanpassingen op het gebied van di-
alelektrische verwarming. Verder ziet de 
SMHV voor zichzelf een belangrijke taak 
op het gebied van voorlichting en promo-
tie. “We krijgen veel vragen over het sys-
teem en ISPM 15”, zei Bollen. “Maar ook 
vragen naar aanleiding van Brexit. We 
willen het belang benadrukken van 
SMHV en kopen bij een geregistreerde 
onderneming. In artikelen in vakbladen, 
maar ook door video’s op onze website en 
het gebruik van banners en logo’s in onze 
communicatie. U kunt daar ook bij hel-
pen”, benadrukte hij. “Door het SMHV en 
ISPM 15 logo te gebruiken onder uw mail 
bijvoorbeeld kunnen we de bekendheid 
vergroten.” Hij herhaalde het stappen-
plan dat SMHV sinds een aantal jaren 
hanteert om risico’s te voorkomen. “Doe 
zaken met een geregistreerde onderne-
ming, verifieer de factuur en controleer 
het IPPC-merkteken.”

HAARZUILENS - Meer mensen dan gedacht waren naar de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Markering Houten 
Verpakkingen (SMHV) gekomen. Tijdens de bijeenkomst stond de nieuwe Plantgezondheidswet centraal. Om de EU beter 
te beschermen tegen schadelijke organismen komen er nieuwe regels voor iedereen die plantaardig materiaal verhandelt, 
importeert en/of exporteert. 

Strenge 
EU-verordeningen 
nu onderdeel van 
Nederlandse wet

De nieuwe, strengere plantgezondheidsre-
gels 2016/2031 van de Europese Unie moe-
ten zorgen voor een betere bescherming 
tegen bestaande en nieuwe ziektes.

De NVWA gaat 10 procent steekproefsge-
wijs controles uitvoeren bij bedrijven werk-
zaam in de houten verpakkingenindustrie.

De Stichting Markering Hou-
ten Verpakkingen (SMHV) is in 
2003 in opdracht van de Ne-
derlandse overheid (NVWA) 
opgericht. SMHV geeft uitvoe-
ring aan het Markeringspro-
gramma in Nederland overeen-
komstig de wereldstandaard 
Fy tosanitaire Maatregelen 
Houten Verpakkingen (ISPM 
15). Met dit artikel dienen afne-
mers/gebruikers van houten 
verpakkingen meer bewust te 
worden gemaakt van de voor-
delen van behandelde houten 
verpakkingen, waarmee we-
reldwijd probleemloos trans-
por t wordt gegarandeerd, 
maar ook van risico’s die zij 
kunnen lopen indien zij geen 
zaken met een geregistreerde 
onderneming zouden doen.

SMHV

Bijeenkomst SMHV in Haarzuilens

Nieuwe regels tegen schadelijke 
organismen
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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 BB0081a

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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PETERSHAGEN (D) - De nieuwe hoogwaardige Profisprühgriff van ECS Chemical Solutions 
stelt de professionele gebruiker in staat om nauwkeurig kleurmarkeringswerk uit te voe-
ren. De nieuwe ontwikkeling van Econ-Systems GmbH maakt het veel eenvoudiger om het 
markeerproces in gang te zetten en de gehele werkdag vol te houden.

De nieuwe ergonomische spuit-
handgreep is in nauwe samen-
werking met professionele ge-
bruikers tot stand gekomen. 

Een gebruikersgroep van Nederlandse en 
Duitse professionele blessers heeft inten-
sief meegewerkt aan de vervolmaking 
van het product. Alle kleurmarkerings-
sprays van het ECS Chemical Solutions 
assortiment zijn nu omgezet naar het ge-
bruik met de ERGO-dop. Hierbij wordt de 
nieuwe Profisprühgriff bij uitstek inge-
zet.

De nieuwe ontwikkeling heeft de trigger-
kracht met meer dan 75 procent vermin-
derd in vergelijking met conventionele 
spuitprocessen. Dit werd mogelijk ge-
maakt door een nieuwe uitlijning van de 
trekhendel. Individueel kan het trigger-
mechanisme worden beïnvloed door de 
montagehoogte op het blik. Het hoge toe-
passingscomfort werd bereikt door het 
gebruik van nieuwe materiaalcomponen-

ten, wat resulteerde in een aanzienlijke 
gewichtsvermindering van meer dan 150 
gram. Een zeer ergonomische, zeer grip-
volle handsteun werd gelijktijdig ontwik-
keld.

De hoogwaardige materiaalcomponen-
ten van roestvrij staal en hard plastic zor-
gen voor een lange levensduur en bieden 
bescherming tegen snelle slijtage en cor-
rosie.

De Profisprühgriff kan snel en eenvoudig 
op de spuitbus worden gemonteerd. Het 
klemlipje kan met de schroefknop maxi-
maal worden geopend. De Profisprüh-
griff kan gemakkelijk over de ergo-dop 
worden geleid totdat deze stevig is beves-
tigd. Daarna hoeft alleen de borgschroef 
weer aangedraaid te worden. De spuit-
greep kan dus nauwkeurig worden uitge-
lijnd. Deze is ideaal geplaatst wanneer de 
trekhendel zich 0-3 mm boven de spuit-
kop bevindt. Door de borgschroef los te 

draaien, kan de handgreep comfortabel 
worden uitgelijnd en individueel in hoog-
te worden afgesteld. Het spuitproces 
wordt heel gemakkelijk geactiveerd door 
de trekhendel met meerdere vingers te 
bedienen. Dit verlicht de pezen en ge-
wrichten. 

Het hoge niveau van gebruiksgemak 
werd ook bereikt door het gebruik van 
nieuwe materiaalcomponenten, wat leid-
de tot een aanzienlijke gewichtsvermin-
dering van meer dan 150 gram tot een to-
taal gewicht van slechts 320 gram. De 
volledige spraycapaciteit wordt benut 
door minimale druk op de hendel, waar-
door ergonomische voordelen zoals lage 
hefboomdruk, beperkte spray en verspil-
ling snel tot uiting komen. 

 ■ Nadere informatie:
Econ-Systems;
0049 - 05707 / 93 90 1-0 
www.econ-systems.de

Industriële stootdemper op maat
LANGENFELD (D) - ACE heeft de zes productseries van de hoogwaardige industriële Magnum-
stootdempers de afgelopen jaren doorontwikkeld tot maatwerkoplossingen voor klantspecifieke 
toepassingen. Om een antwoord te kunnen geven op de steeds hogere eisen uit de automatise-
ring zet de dempingsspecialist in op de combinatie van een eigen modulair systeem, slimme si-
mulatiesoftware en technische expertise die in zes decennia is opgebouwd. 

Door vooraf berekende specifica-
ties, zoals het verkorten van de 
slaglengte en optimalisatie van 
de boringen en de terugstroming 
van de olie, zijn toepassingen ge-
realiseerd met botssnelheden 
van 30 m/s en energie-opnames 
die tot 250 procent hoger liggen 
dan bij standaarddempers. Bij 
standaarddempers liggen deze 

waarden tussen de 170 en 6.780 
Nm per slag en 0,02 tot 5 m per 
seconde. Ze vormen een referen-
tieklasse bij de middelgrote in-
dustriële stootdempers en zijn 
verkrijgbaar in de draadafmetin-
gen M33x1,5 tot M64x2.
Het modulaire systeem van ACE 
bestaat uit industriële stootdem-
pers voor een breed scala aan 

toepassingen. Voor toepassingen 
in extreme omstandigheden 
biedt ACE verschillende oliën en 
dichtingen, die geschikt zijn voor 
gebruik tussen -50 °C en 150 °C. 
Roestvast stalen varianten van 
de Magnum-dempers worden 
toegepast in agressieve omgevin-
gen of op plaatsen waar uiterlijk 
en uitstraling belangrijk zijn.

Speciale toebehoren zoals gelei-
dingspennen breiden het spec-
trum van toepassingen nog ver-
der uit. Zij maken een belasting 
tot een botshoek van 25 graden 
mogelijk – met dezelfde levens-
duur. Speciale PU-koppen zorgen 

voor extra geluidsisolatie.
Engineers profiteren ook bij klei-
ne en veiligheidsstootdempers 
van de genoemde voordelen. 
Dankzij het unieke modulaire 
systeem in combinatie met simu-
latiesoftware en de expertise van 

de engineers kan ACE met ieder 
ontwerp zorgen voor maatwerk 
in de automatisering. Zo kunnen 
hoogwaardige industriële stoot-
dempers een bijdrage leveren 
aan maatwerkoplossingen.

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

De filosofie van de Tiny House 
beweging sluit naadloos aan bij 
die van Platowood: een zo klein 
mogelijke ecologische voetaf-
druk. Het doel van Marjoleins’ 
nieuwe Tiny House is om dat te 
bereiken zonder al te veel com-
fort in te leveren, zodat dit type 
woning een breed publiek aan-
spreekt. Voor de gevelbekleding – 
een belangrijk, beeldbepalend 
onderdeel van een huis - koos 
Marjolein daarom voor het hout 
van Platowood. Dit gemodificeer-
de hout is niet alleen zeer duur-
zaam, maar heeft ook een hoge 
esthetische waarde. 

Hydro-thermisch verduurzaam-
de gevel van Nederlands populier 
Platowood is het enige bedrijf ter 

wereld dat hout verduurzaamt 
door middel van hydro-thermi-
sche modificatie (platoniseren). 
Hierbij worden geen chemicaliën 
gebruikt, maar alleen water en 
warmte. Het zorgt ervoor dat het 
hout niet rot en een levensduur 
heeft van 50 jaar. De gevel wordt 
uitgevoerd in Nederlands popu-
lierhout en het hout wordt gevin-
gerlast, waardoor er nauwelijks 
materiaalverlies is. Het is niet no-
dig de gevel te behandelen met 
olie of verf, onbehandeld vergrijst 
het hout in een zilvergrijze tint.
Jonker: “Ik hou van bomen, het 
bos en van de uitstraling van 
hout. Het was voor mij dus een 
nobrainer om een houten gevel 
voor mijn Tiny House te kiezen. 
De gevelbekleding van Platowood 
is én prachtig om te zien én een 
van de meest milieuvriendelijke 
keuzes die ik kan maken. Boven-
dien is het hout onderhoudsarm, 
dat komt het wooncomfort ook 
nog eens ten goede.”

Houtskeletbouw
Een Tiny House is een volwaardi-
ge compacte woning, vrijstaand, 
met een vloeroppervlak tot 50 
vierkante meter. Het nieuwe huis 
van Marjolein heet de ‘Sprout’, 

een woonconcept van architec-
tencollectief Woonpioniers. Het is 
een houtskeletbouw kaswoning 
die perfect past bij haar wens om 
grotendeels zelfvoorzienend te 
kunnen zijn. De bouw van het 
Tiny House start in januari 2022 
en wordt uitgevoerd door Blind 
Werkt in Deventer. Het huisje 
wordt vervolgens getranspor-
teerd naar de kavel in de Olster-
gaard waar het op een circulaire 
schroeffundering van PNL Cir-
culair Funderen wordt geplaatst. 
Vervolgens wordt de kas met een 
dak van semi-transparante zon-
nepanelen eraan bevestigd en 
kan Jonker er naar verwachting 
in april in gaan wonen. 

 ■ Alle ontwikkelingen zijn te 
lezen in de blogs van Marjolein 
op www.marjoleininhetklein.
com.

Het modulaire systeem van ACE bestaat 

uit industriële stootdempers voor een 

breed scala aan toepassingen.

De Profisprühgriff kan snel en 
eenvoudig op de spuitbus wor-
den gemonteerd.

spuitbusgreep met beter 
toepassingscomfort

Sprout is een woonconcept van 
architectencollectief 
Woonpioniers.

HSB-tiny house bekleed met 
Plato populier 
OLST - Tiny House pionier Marjolein ‘in het klein’ Jonker bouwt aan een nieuw Tiny House. 
Een permanente kleine woning op eigen kavel, zo milieuvriendelijk mogelijk gebouwd. Dit 
biobased en in elektriciteit zelfvoorzienende Tiny House staat vanaf voorjaar 2022 in de na-
tuur-inclusieve en circulaire wijk Olstergaard (Olst). Platowood en Marjolein zijn voor de 
bouw van dit nieuwe Tiny House een duurzame samenwerking aangegaan.
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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

ECO trusion

EcoXtrusion  •  Smaragdstraat 11  •  7554 TD  Hengelo
T  074-3491809  •  F  074-3491252  •  E info@ecoxtrusion.com  •  I www.ecoxtrusion.com

Ontwikkeld in samenwerking met PPO en FBR van

en mede mogelijk gemaakt door kwekers en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

”

  TOGETHER IN NATURE” 

OOK ZO ZUINIG OP ONZE PRACHTIGE PLANEET?

Kies dan voor duurzame boomteelt
en natuurlijk voor VERDURA® 

BIOLOGISCH AFBREEKBARE BINDBUIS
en STAMBESCHERMERS

voor een schoner milieu en rendabel telen

”

BB0144

ZICHTBAAR BETER

YOUR
WORKING
MACHINE

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

BB0068
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De afwegingen van de bosbe-
heerder zijn bekend. Kies je 
voor rasteren (hout of met 
gaas), of voor individuele maat-

regelen, zoals bijvoorbeeld netkokers, 
plantkokers of stammanchetten om de 
jonge aanplant te beschermen tegen 
wildvraat van konijnen, hazen, reeën of 
herten? De aanschafprijs speelt daarbij 
een belangrijke rol. Maar de bosbeheer-
der kan niet alleen kijken naar de aan-
schafprijs. Hij moet ook rekening houden 
met onderhoud, eventueel verwijdering, 
afval, publieke waardering en uiteraard 
de mate van bescherming. 

We beginnen in 2009. Toen kocht Wortel-
boer, samen met zijn vrouw, de machines 

voor het maken van stambeschermers en 
bindbuis van een bedrijf uit Wierden. Ze 
vestigden zich in Hengelo. “Ons ideaal 
was om de stambeschermer en de bind-
buis te maken van een biologisch af-
breekbaar materiaal. Oorspronkelijk wor-
den deze producten gemaakt van pvc. 
Wel gemaakt van gerecycled materiaal, 
maar niet af breekbaar. Na veel onder-
zoek en onder andere de nauwe samen-
werking met de universiteit Wageningen 
(WUR) en de industrie zijn we daar uit-
eindelijk in geslaagd.”

Drie stappen
Twee jaar geleden overleed zijn echtgeno-
te, maar Wortelboer heeft nooit getwijfeld 
aan het doorzetten van de plannen. In-

middels maakt EcoXtrusion de stambe-
schermers in één maat: diameter 38 mil-
limeter en 60 centimeter lang. “Na de 
pvc-stambeschermer zijn we aan het ex-
perimenteren gegaan. Eerst kwamen we 
uit bij een beschermer die weliswaar 100 
procent afbreekbaar was, maar niet be-
schikte over de gewenste stijfheid. Dat 
betekende dat het manchet te snel naar 
beneden zakte. Je kunt dat makkelijk 
voorkomen door hem aan te binden, 
maar dat is een extra handeling en dat 
kost dus tijd en dus geld.” Het experimen-
teren ging verder en nu is Wortelboer er 
in geslaagd om een 100 procent afbreek-
bare beschermer te maken met de ge-
wenste stijfheid. “Door die stijfheid blijft 
de stambeschermer om de stam heen 

staan. De beschermer staat op de grond 
daar begint het proces van verrotting. 
Langzaam zakt de koker naar beneden 
en wordt vanzelf opgenomen in de bo-
dem. Natuurlijk is dat de ideale situatie. 
Soms blijft het manchet hangen aan een 
zijtakje, maar onder invloed van de zon 
zal het manchet op een gegeven moment 
uit elkaar vallen en opgenomen worden 
in de bodem. De samenstelling van het 
materiaal en de dikte is zo ontwikkeld 
dat het manchet na ongeveer vier jaar be-
gint op te lossen.”

Het zetmeel uit de aardappelverwerken-
de industrie dient als grondstof voor deze 
Verdura® stambeschermer. Naast de bio-
logische afbreekbaarheid in de natuur tot 
biomassa, koolstof en water heeft de 
nieuwste variant nog een voordeel. De 
productie vraagt 65 procent minder ener-
gie en dat betekent minder CO2-uitstoot. 

Bindbuis
Voor de bindbuis heeft Wortelboer in-
middels ook een 100 procent biologische 
variant ontwikkeld. “De meeste bindbuis 
die je op de Nederlandse markt tegen-
komt is gemaakt op basis van PVC en af-
komstig uit China. Ook het ontwikkelen 
van onze bindbuis was een zoektocht. 
Naast de afbreekbaarheid speelde ook de 
trekkracht een belangrijke rol. Maar na 
lang experimenteren en zoeken zijn we 
hier ook gekomen tot een goed 100 pro-
cent afbreekbaar product.” 

TÜV-gecertificeerd
De grondstof die is gebruikt voor de 
stambeschermer is inmiddels TÜV-ge-
certificeerd. Wortelboer hoopt nu zo snel 
mogelijk ook het certificaat binnen te ha-
len voor het product. Veel van de nieuw-
ste stambeschermers gaan op dit mo-
ment nog over de grens richting Frank-
rijk, Duitsland en België, maar inmiddels 
kan Wortelboer ook het Geldersch Land-
schap en Kasteelen, Landgoed Sanden-
burg en Landgoed Twickel op zijn refe-
rentielijst zetten. 

“Komend jaar wil ik me nog meer richten 
op de Nederlandse markt, want ik merk 
dat er veel belangstelling is. Ik verkoop 
voornamelijk projectmatig, dus bijvoor-
beeld via de groothandel. Het gaat dan 
om grote partijen. Eerlijkheidshalve moet 
ik erbij vertellen dat ik naar het buiten-
land op dit moment ook nog steeds de 
PVC-variant verkoop, omdat die op dit 
moment nog het goedkoopste is. Het pro-
bleem is dat veel kopende partijen alleen 
naar de prijs van het product kijken. Als 
je de manuren meerekent op het moment 
dat je pvc-variant weer uit het bos moet 
verwijderen, dan is het nog maar de 
vraag welke soort het goedkoopst is. Jam-
mer genoeg zijn er nog te weinig partijen 
die het volledige plaatje bekijken. Mijn 
doel is om de PVC-variant zo snel moge-
lijk te vervangen door de 100 procent bio-
logisch afbreekbare. Pas dan ben ik te-
vreden.” 

Zoektocht naar de juiste, duurzame 
stambeschermer

Rob Wortelboer met zijn belangrijkste producten: de bindbuis en de stambeschermer. 

Veel stambeschermers moeten op termijn handmatig worden verwijderd, omdat ze niet biologisch afbreekbaar zijn. Daarnaast zijn de opvallend aanwezig, iets wat ook niet altijd door het publiek wordt gewaardeerd.

HENGELO - Het beschermen van jonge aanplant tegen wildvraat is vaak een dure en ar-
beidsintensieve aangelegenheid. Er zijn verschillende manieren om de aanplant te be-
schermen. Bij individuele jonge aanplant is een plantkoker wellicht een goede keuze. Maar 
veel plantkokers bevatten niet afbreekbare plastics. Rob Wortelboer brengt met zijn bedrijf 
EcoXtrusion de 100 procent biologisch afbreekbare Verdura®-stambeschermer op de 
markt. 

De drie stambescher-
mers op een rij. Boven 
het oorspronkelijke 
PVC-manchet. 
Midden het manchet, 
100 procent afbreek-
baar, maar met min-
der stijfheid. Onder de 
nieuwste ontwikke-
ling: de Verdura® 
-stambeschermer, 
100 procent afbreek-
baar en met de juiste 
stijfheid.
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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

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

• 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

BB0145
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Werklaars voor warme voeten 
ALKMAAR - Werken onder winterse om-
standigheden wordt een stuk aangenamer 
met de warme werklaars van Grisport. Re-
gen, sneeuw of waterplassen: de waterdich-
te laars houdt de voeten altijd droog. 

De Grisport 70249C+L, zoals hij voluit heet, 
is door de combinatie van een imitatiewol-
len voering en een ademende, waterdichte 
voering een winterlaars bij uitstek. De laars 
is speciaal ontwikkeld voor gebruik in veel-
eisende sectoren als bouw, offshore, me-
taal, landbouw, veeteelt en transport. Hij is 
koud-isolerend en bestand tegen een tem-
peratuur tot -10 graden Celsius. De S3 laars 
is voorzien van een veiligheidstussenzool 
en stalen neus. De tussenzool zorgt er in 

combinatie met de PU/Nitril zool voor dat 
de laars bestand is tegen penetrerende 
voorwerpen. Maar ook tegen olie, zuren, ex-
treme hitte tot 200 graden Celsius en con-
tactwarmte tot 300 graden.
De stalen neus beschermt de tenen volgens 
de standaarden van de ISO normering. De 
laarzen hebben een uitstekende pasvorm 
en dankzij de stevige lussen en fijne instap 
tis de laars snel aan te trekken. De Grisport 
Werklaars 70249C+L is verkrijgbaar in de 
kleuren bruin en zwart. 

 ■ Nadere informatie: 
Grisport Safety 
contact@grisportsafety.eu 
www.grisportsafety.eu.

Bosklepel en bodem-
frees in één 
OEKEN - Met de Supersoil 2Speed 
Powershift introduceert Seppi M. 
een vernieuwde versie van de 
veel geprezen Supersoil. Deze bo-
demfrees is geschikt voor het be-
werken van de bodem tot 30 cen-
timeter diep en het verkleinen 
van stenen en hout met een 
maximale diameter van 50 centi-
meter. 

Met de nieuwe Supersoil vervalt 
de noodzaak om met meerdere 
machines naar de werklocatie te 
reizen. Waar traditioneel gezien 
twee of meer machines op dezelf-
de werkplek nodig zijn, kan nu 
één machine gebruikt worden 
voor meerdere taken. Dankzij de 
2Speed Powershift-technologie 
kan de Supersoil naast het ge-
bruik als bodemfrees ook ingezet 
worden als volledig operationele 
bosklepel, geschikt voor werk-
zaamheden boven de grond. In 
de snellere tweede versnelling 
van de rotor is de machine in 
staat om grote stronken, struiken 
en elk soort vegetatie efficiënt te 
versnipperen. Landvoorberei-
ding wordt nog eenvoudiger, met 
een perfect resultaat. 

Dankzij het 2Speed Powershift-
systeem kan de bestuurder de 
snelheid van de Supersoil wijzi-
gen zonder de snelheid van de af-
takas op de tractor te veranderen 
en zonder de cabine van de trac-
tor te verlaten. Dit is mogelijk 
dankzij een gepatenteerde cen-
trale versnellingsbak met een 
speciale hydraulisch geactiveer-
de slipkoppeling. 

In slechts een oogwenk kan de 
bestuurder de snelheid wijzigen 
door te drukken op een knop van 
het touchscreen. Het resultaat is 
dat de bestuurder onmiddellijk 
kan reageren op wisselende veld-
omstandigheden. Hierdoor werkt 
de machine altijd in de beste con-
figuratie, wat het resultaat verbe-
tert, het verbruik vermindert en 
de werksnelheid verhoogt. Voor 
de hoogste efficiëntie kunt u kie-
zen uit drie V-LOCK beitelsyste-
men.

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

Signalisatiekleding van MEWA
AMERSFOORT - Textieldienstverlener 
MEWA biedt goed zichtbare kleding aan die 
zorgt voor betrouwbare bescherming én 
die voldoet aan de norm ISO 20471. De ver-
schillende kwalitatieve collecties bieden tal 
van combinatiemogelijkheden en zijn volle-
dig afgestemd op de wensen en eisen van 
de drager. 

Signalisatiekleding is gecertificeerd vol-
gens de norm voor hoge zichtbaarheidskle-
ding ISO 20471. Stuk voor stuk zorgen deze 
kledingstukken voor een hoge zichtbaar-
heid van de drager, bijvoorbeeld met be-
hulp van horizontale en verticale reflecte-
rende strips. Logisch dus dat signalisatie-
kleding verplicht is in verschillende secto-
ren en werksituaties.

Vier gecertificeerde collecties
In het gamma van MEWA zijn verschillen-
de gecertificeerde collecties te vinden. Zo is 
er MEWA Dynamic Reflect, voor iedereen 
die op zoek is naar hogezichtbaarheidskle-
ding met maximale bewegingsvrijheid en 
flexibiliteit. De Hi-Vis lijn met speciale sig-
nalisatiekleding garandeert dan weer een 
optimale veiligheid te allen tijde en onder 
alle lichtomstandigheden. De Multiwear 
weerbeschermingskleding met signalisatie 
zorgt ervoor dat medewerkers perfect be-
schermd én goed zichtbaar zijn. En tot slot 
is er nog Outdoor Reflect, een mooie aan-
vulling op de populaire Outdoor collectie 

met comfortabele, ademende en bescher-
mende hogezichtbaarheidskleding.

Veiligheid en draagcomfort 
Goede signalisatiekleding koppelt veilig-
heid en kwaliteit aan duurzaamheid en 
draagcomfort. De vesten, shirts en broeken 
van MEWA passen zich perfect aan elke li-
chaamsbeweging aan. De kleding hindert 
niet bij buig- en strekbewegingen. Vesten 
en broeken zijn bovendien voorzien van 
zakken en lussen, zodat werkgereedschap 
en andere benodigdheden altijd binnen 
handbereik zijn. Want alleen wie zich goed 
voelt in zijn hoge zichtbaarheidsoutfit, zal 
hem ook consequent dragen. 

Full-service systeem
MEWA biedt zijn signalisatiekleding uit-

sluitend aan in een full-service systeem. 
Elke medewerker beschikt zo over meerde-
re outfits die op afgesproken tijdstippen 
worden opgehaald om ze vakkundig te la-
ten wassen én herstellen. Vieze fluoresce-
rende stoffen en vervaagde reflecterende 
strepen verminderen de zichtbaarheid en 
dus ook de veiligheid. Het is daardoor let-
terlijk van levensbelang dat de signalisatie-
kleding regelmatig wordt gecontroleerd. En 
dat is precies wat we bij MEWA doen. Na 
elke wasbeurt controleren we elk kleding-
stuk op functionaliteit. 

 ■ Nadere informatie: 
MEWA Textil-Management 
Telefoon: 033 – 277 92 40  
www.mewa-service.nl

Multilader accupark 
PUURS (B) - Professionele gebrui-
kers in gemeenten, bosbouw, 
tuin- en landschapsbouw moeten 
hun accu’s op een betrouwbare 
manier kunnen opladen en in-
dien mogelijk op de plaats waar 
ze gebruikt worden. Dat kan met 
de AL 301-4 van Stihl, de eerste 
multilader die zowel geschikt is 
voor gebruik in de werkplaats als 
in een voertuig. 
Hiermee is het mogelijk tot vier 
accu’s van het Stihl AP systeem 
en AR ruggedragen accu’s achter-
eenvolgens op te laden. De laad-
status van de energieopslageen-
heden is eenvoudig af te lezen 
met een druk op de knop. De 
nieuwe Stihl AL 301-4 is uitgerust 
met vier robuuste houders met 
aluminium huls voor een stevige 
bevestiging. Deze maken een 

plaatsbesparende montage aan 
de wand of het stapelen van 
meerdere AL 301-4 multiladers 
mogelijk. Tijdens het transport 
verzekert de vergrendeling van 
de accucompartimenten dat de 
accu’s veilig op hun plaats blij-
ven. De nieuwe multilader sluit je 
gewoon met een netstekker aan 
op een standaardaansluiting van 
230 volt.

 ■ Nadere informatie: 
Stihl Benelux 
+32 2 891 02 77 
www.stihl.nl

Chipper voor  
afvalhout
MARIENBERG (D) - Vecoplan presenteert de nieuwe VTH 
450-850 en de VTH 450-1050 biomassa- chipper. Het zijn 
twee robuuste, krachtige, en betrouwbare machines, voor-
zien van een korte, horizontale invoer voor het hout. De 
machines verwerken de takken tot energie-chips, die ver-
volgens gebruikt kunnen worden voor het opwekken van 
energie en warmte. De nieuwe chippers zijn eveneens ide-
aal voor zagerijen, die hun afvalhout graag snel en efficiënt 
verwerken.

 ■ Nadere informatie: 
Vecoplan 
Telefoon: +49 – 2661 62 670 
www.vecoplan.com

Met de nieuwe Supersoil vervalt de noodzaak om met meerdere machines 
naar de werklocatie te reizen.

De Stihl AL 301-4 is de eerste multilader die zowel geschikt is voor gebruik in 
de werkplaats als in een voertuig.

De Grisport 70249C+L houdt de voeten in opti-
male conditie onder de meest ruige omstandig-
heden.

Dynamic Reflect, voor 
iedereen die op zoek is 
naar hogezichtbaar-
heidskleding met maxi-
male bewegingsvrijheid 
en flexibiliteit. (Foto 
MEWA) 

De VHZ houtchipper is compact en 
energie-efficiënt. (foto: Vecoplan)

19DE BOSBOUW  VRIJDAG 17 DECEMBER 2021

Abonnement 
€ 22,- per jaar (excl.).

Uitgever
Joop Schuurman

Advertentie verkoop
S-media
Joop Schuurman
Postbus 2120
7302 EM Apeldoorn
Tel. 055 - 360 43 43
E-mail: debosbouw@kpnmail.nl

Redactie
Uitgeverij Gelderland
Gerrit Tenkink
Hoofdstraat 143
8162 AE Epe
Tel. 0578 - 62 90 61
E-mail: 
gerrit@uitgeverijgelderland.nl

Vormgeving
APR Media Groep BV
Postbus 2696,
3800 GE Amersfoort

Druk
Nieuwsdruk Nederland

Retouren  
de Bosbouw
Postbus 2120
7323 PW Apeldoorn

Adreswijzigingen 
E-mail naar:
debosbouw@kpnmail.nl

Copyright: niets uit deze uitgave 
mag worden overgenomen zon-
der schriftelijke toestemming van 
de uitgever.

ISSN 15720691

COLOFON DE BOSBOUW is een uitgave van S-media en wordt 4 keer per jaar in een oplage van 5.000 exemplaren verstuurd.

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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