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ADVERTENTIE

APELDOORN – Al het hout afkomstig uit Rusland en Wit-Rusland kan niet langer gebruikt worden in PEFC- en FSC gecer-
tificeerde producten. Dat verklaren beide organisaties naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. 

Het bestuur van PEFC-interna-
tional spreekt van ‘conflict-
hout’. PEFC verwijst naar de 
VN-resolutie van 2 maart 

2022. ‘De militaire invasie staat lijnrecht 
tegenover onze kernwaarden. Deze 
agressie veroorzaakt onuitsprekelijke en 
onaanvaardbare pijn en dood aan 
onschuldige mensen, waaronder vrou-
wen en kinderen. Het heeft ook een 
onmiddellijke en langdurige destructieve 
impact op het milieu, op bossen en op de 
vele mensen die voor hun levensonder-

houd afhankelijk zijn van bossen.’, aldus 
PEFC International in een verklaring, die 
werd opgesteld tijdens een buitengewone 
vergadering over de militaire agressie 
van Poetin tegen Oekraïne. Concreet 
betekent het dat hout uit Rusland en Wit-
Rusland met een PEFC DDS keurmerk-
toekenning van na 2 maart niet als gecer-
tificeerd PEFC-hout op de markt gebracht 
mag worden. Hout met een DDS van voor 
2 maart mag nog wel als PEFC op de 
markt worden verkocht.
Ook FSC International is duidelijk: “Al 

onze gedachten zijn bij de bevolking van 
Oekraïne en wij delen hun hoop op vrede. 
Wij spreken ook onze sympathie uit voor 
de mensen in Rusland en Wit-Rusland 
die niet achter deze oorlog staan”, zegt 
FSC-director General Kim Carstensen. 
Om de certificering van de bossen in 
Rusland niet in gevaar te brengen biedt 
FSC International de Russische bedrijven 
die in het bezit zijn van een FSC-certifi-
caat de mogelijkheid om hun certificaat 
aan te houden. Handel of verkoop van 
FSC-producten is echter verboden. Car-

stensen legt uit: “We moeten optreden 
tegen deze agressie, maar tegelijkertijd 
willen we onze missie, namelijk het 
beschermen van bos voorzetten. Daarom 
zijn we van mening dat deze stelling-
name de juiste is. Namelijk het verbod op 
handel en verkoop van FSC-gecertifi-
ceerde producten uit deze twee landen, 
maar tegelijkertijd de bescherming van 
de bossen. De beslissing van FSC gaat in 
30 dagen na het besluit van het FSC 
International  bestuur, te weten op 8 april 
2022.

PEFC EN FSC verbieden import 
hout uit Rusland en Wit-Rusland

Bosbouw 
kampt met  
oplopende 
brandstof-
prijzen
WAGENINGEN – De bos-
bouwsector heeft seri-
euze problemen met de 
oplopende brandstof-
prijzen.  Dat geldt vooral 
voor de bosaannemers 
die werken met vooraf-
gesproken prijzen.

In een nieuwsbrief laat de 
AVIH weten dat haar leden 
er goed aan doen om een 
gesprek aan te gaan met de 
opdrachtgevers. Volgens 
AVIH-voorzitter Maarten 
Willemen is daar alle reden 
toe, omdat de huidige prijs-
stijging van brandstof 
 volstrekt onvoorspelbaar is 
geweest door de plotselinge 
oorlog in Oekraïne. “Brand-
stof ten behoeve van trans-
port bedraagt ongeveer  
30 procent van de totale 
kosten. Bij de oogst is dat 
ongeveer 20 procent. Ook 
opdrachtgevers hebben er 
geen belang bij dat hun 
bosaannemer in de proble-
men komt, dus het is heel 
redelijk om met elkaar in 
gesprek te gaan.” In de 
nieuwsbrief stelt AVIH dat 
voor de prijsstijging de prijs 
van de contractdatum moet 
worden vergeleken met de 
actuele brandstofprijs. Het 
prijsverschil in euro’s kan 
dan worden doorgerekend 
naar een eenheidsprijs of 
basisprijs van de geleverde 
dienst. Prijsstijgingen of 
dalingen van deze een-
heidsprijs tot 5 procent 
 worden als ‘te voorzien’ 
beschouwd en horen bij het 
ondernemersrisico. Verder 
waarschuwt de AVIH dat op 
dit moment de prijzen 
waarschijnlijk nog niet op 
het hoogtepunt zijn. Ook 
dat is van belang bij het 
maken van nieuwe 
 afspraken.

Stormschade: gevaar nog 
niet geweken 
APELDOORN - De drie stormen die in februari over ons land trokken 
hebben vooral veel schade aangericht op de Veluwe. In de beukenbos-
sen rond het Gelderse Vierhouten en het aangrenzende Kroondomein 
was de schade aanzienlijk. 

Pieter Westerhof, regiomanager 
 Gelderland en de Flevopolder bij De 
Bosgroepen noemt het een hele klus 
om de bossen voor aanvang van het 
broedseizoen weer helemaal veilig te 
krijgen voor wandelaars en fietsers. 
“Tot 15 maart mag er gezaagd worden 
en bij uitzondering tot 15 april. Dan 
moet er echter wel een onafhanke-

lijke check worden gedaan door bij-
voorbeeld een vogelwerkgroep om te 
kijken of er geen nesten met broe-
dende vogels in de bomen zitten. Ook 
De Bosgroepen kunnen een inventa-
risatie uitvoeren. Door het mooie 
weer  verwacht ik dat voor 15 april op 
verschillende plekken al nesten ver-
schijnen. Kortom: er is de komende 
weken veel werk”, zegt Westerhof die 
constateert relatief veel beuken en 
grove dennen zijn gesneuveld. 

(Vervolg pagina 3) 
De stormschade op de Veluwe, hier 
bij Vierhouten, is aanzienlijk. 
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Krimweg 13-A | 7351 AS Hoenderloo | Tel: 055-3781214 | info@wolfswinkel.nl

DÉ BOSBOUWSPECIALIST 
VAN NEDERLAND

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

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

90 JAAR TOELEVERANCIER VOOR DE BOSBOUW

BB0030

Toegewijd partner 
voor bos, natuur en 
landschapsbeheer

 Beheerplanning 
 & Bosinventarisatie

 Blessen & Houtmeten

 Boomveiligheidscontrole

Houtverkoop &  
 Bosexploitatie

  Flora & Faunachecks 

 Natuurbrandpreventie

 Klimaatslim bosbeheer

Remote Sensing, UAV 
 & Advanced GIS

 (0317) 76 90 45

 info@borgmanbeheer.nl      

 borgmanbeheer.nl
Uw adviseur voor 

de beheerpraktijk!
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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

”
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Rusland, Belarus en Oekraïne 
zijn volgens officiële statistie-
ken goed voor iets minder dan 
10 procent van al het gebruikte 

naaldhout in Europa (2021). Voor Neder-
land ligt dat iets hoger. De aanvoer van 
plaatmateriaal wordt door de handelsbe-
perkingen eveneens getroffen. Dat zal 
zeker ook gelden voor producten van het 
zeer gewaardeerde Oekraïens eiken.

Zelfvoorzienendheid verhogen
Omdat hout een hernieuwbare grondstof 
is en het Europese bos jaarlijks meer 
bijgroeit dan wordt geoogst, is het moge-
lijk om de houtoogst tijdelijk te verhogen. 
Dit kan zonder dat dit ten koste gaat van 
het duurzame beheer. De vereniging van 
Europese Houtondernemingen (ETTF), 

de vereniging van Europese zagerijen 
(EOS) en Koepelorganisatie voor de bos- 
en houtindustrie in Brussel (CEI-Bois) 
spannen zich daarom in om samen met 
andere EU organisaties en nationale 
overheden mogelijkheden te zoeken om 
de zelfvoorzieningsgraad van de hout-
sector te verhogen en daarmee het gat 
tussen vraag en aanbod te dichten; bij-
voorbeeld door het tijdelijk verhogen van 
oogstvolumes en/of instellen van export 
quota voor rondhoutstammen, alsook 
het mobiliseren van bestaande voorra-
den in Europa. 

Zoeken naar alternatieven
Op korte termijn hebben de sancties dus 
een zeer sterk marktverstorende werking 
op de handelsketen en zal de beschik-

baarheid van hout en plaatmaterialen 
sterk worden ontregeld. Dit zal ook de 
houtprijzen beïnvloeden. Niet alleen 
hout, maar ook andere bouwmaterialen 
hebben te maken met stijgende prijzen 
als gevolg van de sancties.

De houthandel en zagerijen doen hun 
uiterste best om alternatieve houtstro-
men te vinden om zo de onbalans in 
vraag en aanbod uit te vlakken. Hoe snel 
een nieuw evenwicht gevonden wordt is 
allereerst afhankelijk van de ontwikke-
lingen in Oekraïne en de beschikbaar-
heid van hout en houtproducten binnen 
Europa of zelfs daarbuiten. Ook de ont-
wikkeling van de brandstof- en energie-
prijzen en het consumentenvertrouwen 
spelen een belangrijke rol. 

COLUMN HERSTEL 4XL
GEORGE BORGMAN, PLANTER

Nederland geeft volgas op natuurherstel 
in alle geledingen. Een bijzondere situatie in 
uitzonderlijke tijden.

Het is waarschijnlijk simpeler om 1 mil-
joen fietsen te bestellen en te ontvangen, 
dan op tijd 1 miljoen stuks bosplantsoen 
van autochtone boomsoorten vast te leg-
gen. En deze bomen voor de afloop van de 
subsidietermijn geplant te hebben in het 
Nederlandse bos.

Dieselolieprijzen zijn ongekend hoog, dat 
vertaalt zich meteen in hogere machine 
uurprijzen voor bijvoorbeeld bosklepelma-
chines, rasterpaal-heiapparatuur en plant-
gaten-woelers. 

Hogere machineprijzen passen dan weer 
niet in eerder ingediende én goedgekeurde 
subsidie begrotingen.

De prijs van metalen rasterwerk Z-profie-
len voor de hoog noodzakelijke rasters 
rondom de nieuwe aanleg zijn in 7 maanden 
opgelopen van 6 euro naar bijna 14 euro per 
stuk. Het houten alternatief,  dé Robinia 

hoekpaal rond 18-20 cm, kost onderhand 60 
euro per stuk, bijna een verdubbeling van 
de prijs 2021. Om nog maar niet te spreken 
over raster materiaal zoals gaas en draad.

Kunt u deze steeds duurder wordende 
materialen nog verkrijgen, dan heeft u 
geluk. Maar krijgt u de arbeid wel gedaan? 
Bij gebrek aan vakkrachten is dit weer 
opnieuw een uitdaging. Ook de ‘aanvoer’ 
van beschikbare krachten naar buitenloca-
ties is onderhevig aan oplopende prijzen, 
want voor 19 cent per kilometer is nu ook de 
CAO en de belasting faciliteit hopeloos 
ontoereikend.

Hoogste tijd om de normen en subsidie-
begrotingen te herzien, waardoor natuur-
herstel in de volle breedte tot zijn recht kan 
komen. De schaarste in autochtone 
boomsoorten bij de Nederlandse kwekers is 
groot. Alleen tijd kan de schaarste oplos-
sen. Misschien ondertussen ook maar jon-
geren echt opleiden tot vakkracht bos en 
natuur. Dan kan alles geplant worden..

Olland vertrekt bij 
De Bosgroepen
EDE - Nicole Olland heeft afscheid geno-
men als directeur van de Bosgroepen. Ze 
gaat aan de slag bij Provincie Overijssel, 
maar blijft werkzaam in de groene sec-
tor. Olland wordt directeur Natuur en 
Milieu. “Gezien alle opgaven, denk 
alleen al aan het stikstofdossier en kli-
maatverandering, is deze nieuwe rol 
voor mij een bijzondere functie in een 
bijzonder tijdgewricht. In de afgelopen 
twee jaren heb ik met veel plezier en toe-
wijding bij en voor de Bosgroepen 
gewerkt. Ik heb de Bosgroepen leren 
kennen als een organisatie met prettige, 
deskundige vakmensen met een grote 
passie voor de natuurlijke leefomgeving. 
Ik heb genoten van alle aanwezige ken-
nis over de natuurgebieden in Neder-
land.”

Stormschade
(vervolg voorpagina)

Het maken van keuzes is volgens 
Westerhof belangrijk. “Boseigena-
ren hebben een zorgplicht, dus 
eerst opruimen wat gevaar ople-
vert. Bomen die om zijn gegaan, 
inclusief het wortelgestel kunnen 
eventueel ook blijven liggen tot 
het najaar. De eerste weken na een 
storm zijn het gevaarlijkst. Je hebt 
dan veel bomen die los zijn 
geraakt, maar nog wel rechtop, of 
soms schuin, staan. Die gaan met 
de geringste wind alsnog om. Dat 
kan ook gebeuren als het later in 
het seizoen droog wordt, de 
bodem opdroogt en de bomen 
weer in het blad komen. Ook dan 
hebben de wortels die bij de storm 
zijn losgeraakt, minder grip.  
Daarom is het belangrijk om een 
goede observatie uit te voeren.
Via de site van De Bosgroepen kan 
de boseigenaar een waarschu-
wingsposter downloaden om die 
bij de ingang van terreinen te 
plaatsen. 

Tweede rondhoutveiling 
Westerhof maakt op dit moment 
een inventarisatie en een inschat-
ting of er wellicht een tweede 
rondhoutveiling komt. “Dat zou 
dan uiterlijk in juli moeten plaats-
vinden. Ik weet dat er relatief veel 
oude, bijzondere bomen zijn 
gesneuveld, dus hout is er genoeg. 
Het is nu even de vraag of we het 
kunnen organiseren. Voor een 
goede rondhoutveiling hebben we 
toch zo’n 400 tot 500 kuub hout 
nodig.” Onderschatting economische effecten oorlog

DEN HAAG - ‘Het is goed dat het 
CPB waarschuwt voor de onze-
kere economische situatie door 
de oorlog in Oekraïne. Er is 
namelijk een serieus risico dat 
we de economische gevaren van 
de oorlog in Oekraïne flink 
onderschatten. We zitten in een 
energie- en grondstoffencrisis 
die versterkt wordt door proble-
men in de logistieke ketens’. Dat 
zeggen VNO-NCW en MKB-
Nederland naar aanleiding van 
de nieuwste CPB-cijfers. 

“Bovendien heeft in de geschiedenis 
iedere energiecrisis geleid tot een 
recessie en zullen de energieprijzen 
jarenlang hoog blijven nu Europa 
zich gaat losmaken van gas en olie 
uit Rusland. Op basis van de laatste 
signalen uit de reële economie zijn 
er grote zorgen. Veel ondernemers 
kunnen de gestegen prijzen moeilijk 
doorberekenen. We zijn bang dat de 
nieuwe economische ramingen te 
rooskleurig zijn”, aldus de onderne-
mingsorganisaties. Hoge prijzen 

energie en grondstoffen Ingrid 
Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “De 
energieprijzen zijn op hoogtes die 
we nooit eerder hebben gezien. Dit 
raakt veel bedrijven hard. Boven-
dien zien wij dat de import van 
belangrijke grondstoffen vanuit 
Rusland, Oekraïne en Belarus tot 
stilstand komt en dat ook voor 
grondstoffen de prijzen huizenhoog 
zijn daar waar ze wel beschikbaar 
zijn. Het lijkt er op dat in de progno-
ses vooral nog sterk naar de directe 
economische verbondenheid met 
Rusland is gekeken, terwijl de indi-
recte effecten van de oorlog alle 
bedrijven raken en in rap tempo 
toenemen.”
Bovenop een al onstabiele situatie
De grote stijging van de energie- en 
grondstoffenprijzen door de ontkop-
peling met Rusland die gaande is en 
de ontregeling van de logistieke 
ketens brengt veel bedrijven nu al in 
problemen. Bovendien komt dit 
bovenop de problemen die er na 
corona al waren zoals verstoorde 
toeleveringsketens en tekorten aan 

computerchips en schuldenproble-
matiek. Er is volgens de onderne-
mersorganisaties niet alleen weinig 
aandacht voor de financiële impact 
van de oorlog in Oekraïne en de 
situatie in de regio. Dat geldt ook 
voor de gevaren ten aanzien van de 
voedselvoorziening bij een tekort 
aan kunstmest en te weinig import 
van agrarische producten. Hetzelfde 
geldt voor de situatie in de energie-
sector waar de hoge prijzen energie-
leveranciers in problemen kunnen 
brengen. Die onzekerheid zien we 
nu al terug op de financiële mark-
ten.

Het risico op een jaren ’70 scenario 
met langdurig hoge inflatie en een 
recessie ligt op de loer. Energie- en 
grondstofprijzen blijven naar ver-
wachting langjarig hoog vanwege de 
ontkoppeling van Rusland. Boven-
dien is in de geschiedenis op iedere 
energiecrisis een recessie gevolgd. 
Het is belangrijk om beleidsmaatre-
gelen te nemen die dit scenario 
voorkomen.

Zoektocht naar alterna-
tieve houtstromen 
ALMERE- De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) be-
treurt de inval van Rusland in Oekraïne en het steeds verder toenemende geweld dat de in-
woners van Oekraïne treft. Het steeds groter wordende pakket aan sancties dat de EU, 
Verenigde Staten, Canada en andere landen opleggen aan Rusland en inmiddels ook 
Belarus hebben inmiddels het handelsverkeer en daarmee de import, ook van hout, uit 
deze landen nagenoeg stilgelegd. Houtvertegenwoordigende instanties zoeken nu naar al-
ternatieven.

ACTUEEL
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BOS en/of weiland
Te koop gevraagd

voor belegging
Info tel. 0252-514790

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
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ik wil graag informatie 
uit de bossectorJA

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

MEER INFORMATIE

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
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LEERSUM - In boswachterij Leersum werden op 15 februari drie laanbomen geplant door 
bestuurders van het ministerie van LNV, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Staatsbos-
beheer. Het zijn de eerste van de 156 bomen die nog voor de start van het broedseizoen 
worden geplant om een zwaar aangetaste beukenlaan te herstellen. Zij markeerden 
 daarmee de afronding van het opruimwerk, de openstelling en de start van het herstel  
van het Lombokbos.

Op 18 juni 2021 raasde een val-
wind door Leersum en omge-
ving. De storm richtte grote 
schade aan in het dorp en de 

boswachterij Leersum. Inmiddels is veel 
werk verzet om de getroffen natuurgebie-
den veilig en toegankelijk te maken voor 
het publiek. Ook zijn de herstelwerk-
zaamheden op Landgoed Broekhuizen 
afgerond. Het sluitstuk is het zwaarst 
getroffen Lombokbos, waar duizenden 
bomen zijn gesneuveld.
Het herstellen van die schade duurt 
maanden en kost veel geld. Het ministe-

rie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit heeft besloten de volledige kos-
ten hiervan te vergoeden, een bedrag van 
ruim 1 miljoen euro. Dit is inclusief de al 
door Staatsbosbeheer geïnvesteerde 
uren, de gemaakte kosten voor herstel-
werk van de natuur en recreatieve voor-
zieningen zoals wandelpaden, banken en 
bebording. Dankzij deze bijdrage kan 
Staatsbosbeheer aan de slag om het 
Lombokbos te herstellen en weer open te 
stellen. 
Er is inmiddels veel opgeruimd in het 
Lombokbos en dat biedt zicht op de gevol-

gen van de valwind voor de natuur en 
recreatieve infrastructuur. Een deel van 
het stormhout blijft liggen, omdat dit 
ecologische waardevol is voor planten en 
dieren. Bekeken wordt waar en hoeveel 
nieuwe aanplant gewenst is en in welke 
delen van het bos natuurlijke verjonging 
plaats kan vinden.

Naar verwachting is het merendeel van 
de herstelmaatregelen eind 2023 gereed. 
Lees meer over de werkzaamheden op 
staatsbosbeheer.nl/stormschade-
leersum.

Groene gastheren-en vrouwen 
APELDOORN - Op 22 februari ont-
vingen twaalf horeca- en recreatie-
ondernemers hun certificaat en 
gevelbordje tijdens de feestelijke 
afsluiting in restaurant Berg & Dal 
in Hoog Soeren. Een bijzondere  
titel die deze ondernemers mogen 
dragen na het afronden van het 
 programma Gastheer-en vrouw van 
het Landschap van IVN Natuur-
educatie.

In november 2021 ging de cursusreeks 
van Gastheren van het Landschap Apel-
doorn van start. Tijdens de cursus leer-
den de ondernemers over de bijzondere 
natuur en landschap van Apeldoorn. In 
het bijzonder over het verhaal van de 
Koninklijke Veluwe, waaronder de komst 

van de Oranjes en hoe zij het Koninklijke 
verhaal nóg beter beleefbaar kunnen 
maken voor hun gasten. Op het pro-
gramma stonden excursies en lezingen 
over de ontstaansgeschiedenis en cul-
tuurhistorie van de Veluwe, de natuur 
van Apeldoorn en de hotspots voor toe-
risten als het gaat om natuur en erfgoed. 
Na het volgen van de cursus, zijn de 
ondernemers nóg beter toegerust om 
gasten goede tips te geven om Apeldoorn 
te beleven. De deelnemers kijken terug 
op een geslaagde cursus: “Ik kan mijn 
gasten nu veel beter vertellen wat de 
mooie plekken zijn om te bezoeken, en 
waar je goed wild kunt spotten. Som-
mige natuurgebieden was ik zelf nog 
nooit geweest, je gaat toch met andere 
ogen naar je omgeving kijken door deze 

cursus”, aldus een van de ondernemers. 

De ondernemers sluiten zich aan bij een 
netwerk van ruim 2.400 recreatieonder-
nemers in Nederland die ook de titel 
Gastheer/Gastvrouw van het Landschap 
dragen. Het programma in Apeldoorn 
werd georganiseerd door IVN Gelder-
land in opdracht van de gemeente Apel-
doorn en Apeldoorn Partners/TPA met 
steun van Veluwe op 1. Diverse natuuror-
ganisaties werkten mee aan het pro-
gramma, waaronder IVN Apeldoorn, 
Geldersch Landschap en Kasteelen en 
Kroondomein het Loo.

 ■ Voor meer informatie:  
M.Koedoot, IVN Gelderland,  
m.koedoot@ivn.nl

Versterking voor Hencon  
Forestry verkoopteam
ULFT - Ongeveer drie jaar geleden heeft John Deere een deel van het 
gebied in Duitsland langs de Nederlandse, Luxemburgse en Franse 
grenzen overgedragen aan jarenlange verkooppartner Hencon Fores-
try.  In de afgelopen drie jaar is de verkoop in dit gebied sterk gestegen 
en er was behoefte aan versterking van het huidige verkoopteam. Die 
is er gekomen in de persoon van Christian Klüppel.

Dirk-Jan Winkelhorst, general mana-
ger van Hencon Forestry: “We zijn erg 
blij dat Christian ons verkoopteam 
voor de producten van John Deere, 
Ecoforst/Twinch en Haas komt ver-
sterken. Christian, die in het Duitse 
Sauerland woont, heeft ruime erva-
ring opgedaan bij een Duitse fabri-
kant van mobiele houtversnipperaars 
en biomassaverwerkers. Hij zal echter 
niet actief betrokken zijn bij de ver-
koop van onze AXSEL hakselaars. Hij 
heeft ook zijn eigen bosbouwbedrijf 
in Sauerland. Een mooie aanvulling 
op het Hencon Forestry verkoopteam 
met iemand die in het hart van de 
dagelijkse praktijk staat. Met de 
komst van Christian kunnen we een 

nog betere en snellere service bie-
den.” 

Klüppel zal als Sales Manager in 
Duitsland werkzaam zijn in delen 
van Noordrijn-Westfalen, Rijnland-
Palts en Saarland. “Met zijn achter-
grond in de bosbouw en zijn eigen 
privé-bos heeft hij praktische erva-
ring en kan hij goed begrijpen wat er 
bij onze klanten in Duitsland leeft”.

 ■ Contactgegevens: 
Hencon Forestry BV 
Christian Klüppel 
Tel. +49 (0)171-1029962 
E-mail: cklueppel@henconfores-
try.com

Gemeente Bladel kiest voor Weijtmans
UDENHOUT - De Brabantse 
gemeente Bladel heeft voor Boom-
rooierij Weijtmans gekozen om het 
boomonderhoud in de openbare 
ruimte binnen de gemeentegrenzen 
te gaan verzorgen. De opdracht is 
toegewezen na het doorlopen van 
een Europese aanbesteding.

Het project betreft het onderhoud van de 
bomen en bijkomende werkzaamheden 
en heeft een looptijd tot eind 2023; met 
optie tot verlenging tot 2026. De werk-

zaamheden die door Boomrooierij Weijt-
mans uitgevoerd gaan worden betreffen 
het snoeien en rooien van bomen, het 
verwijderen van stobben, de aanplant 
van nieuwe bomen inclusief nazorg en 
het uitvoeren van boomveiligheidscon-
troles.

In maart zal begonnen worden met het 
snoeien van de vormbomen. Informatie 
over dit project en alle toekomstige 
werkzaamheden zijn te vinden op het 
speciaal hiervoor in het leven geroepen 

informatieplatform www.boombeheer-
bladel.nl 

Projectmatig boomonderhoud is één van 
de specialismen van Boomrooierij Weijt-
mans. In een groot aantal gemeentes in 
Nederland ontzorgt Weijtmans de over-
heid op het gebied van boomonderhoud 
en bosbeheer. De Udenhoutse onderne-
ming is onder andere actief in ABG-
Gemeenten, Eindhoven, Nissewaard, 
Tilburg, Treemark Woerden en dan nu 
ook in Bladel.  

Start herstel Lombokbos

De komende jaren verzorgt Boomrooierij Weijtmans het 
boomonderhoud in de gemeente Bladel.

Tijdens de cursus 
leerden de onder-
nemers over de 
bijzondere natuur 
en landschap van 
Apeldoorn.

Christian Klüppel heeft ruime ervaring opgedaan bij een Duitse fabrikant van mobiele 
houtversnipperaars en biomassaverwerkers.

ACTUEEL
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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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Eenvoudig bomen 
en stronken verwijderen

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

De R-Top® stobbenboor  is te monteren aan een graafmachine vanaf 1,5 ton. 
Er zijn boordiameters beschikbaar van 30-40-50cm. Door meerdere boor 
inzettingen te doen, kunnen alle boomdelen uitgesneden worden. Door het 
lage boortoerental  is het een zeer veilige manier, je hebt geen rondspattende 
houtsnippers en zeer weinig slijtage en onderhoud. Het uitgeboorde mate-
riaal wordt omhoog gestuwd en komt bovenop de grond te liggen en heeft 
een geringe vermenging met de grond. Hierdoor zijn afvoerkosten en extra 
werkzaamheden tot een minimum beperkt. 

De R-Top® BK boomknipper heeft verschillende modellen, gebaseerd op 
de verschillende diktes  van de boomstammen (15-50 ø), en knipt met veel 
gemak de boom af op de gewenste plaats. Vanaf de R-Top BK 400/15 zijn de 
boomknippers standaard uitgevoerd met een 360° rotatiesysteem.

De R-Top® kegelsplijter is te monteren aan een graafmachine vanaf 2 ton. 
Er zijn splijtkegels beschikbaar van 200, 245 en 300mm doorsnede.

De R-Top® stumpscraper is de grootste serie en is ontwikkeld met een 
 opvangcontainer. Deze is te monteren aan een graafmachine vanaf 8 ton. De 
boordiameter varieert van 50-80cm, en is bijzonder geschikt om grote stobben 
te vernietigen en het opgevangen  materiaal kan gebruikt worden voor de 
biomassa.

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

Boordiameter 30 tot 80 cm 

BB0095

WWW.WIGINK.NL

BB0147a

met eengratis startpakket
((11  KKaanntteellhhaaaakk  eenn  1100  ssttuukkss  DDoouubblleeHHaarrdd  zzaaaaggbbaannddeenn))

4 .590,-€
excl. 21% BTW

Wood-Mizer ®

BB0152
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Cursus Kruislaaghout in het najaar
WILP - De bouw móet koste wat kost 
een essentiële rol spelen in het 
rechtzetten van de klimaatontred-
dering. Zij neemt wereldwijd 50 pro-
cent van het grondstoffengebruik 
voor haar rekening, zorgt voor 11 
procent van het bouwafval en stoot 
40 procent van de CO2 uit. Groot-
scheepse massahoutbouw draagt 
eraan bij de klimaatproblemen aan-
zienlijk terug te dringen.

Daarnaast heeft massahoutbouw nog tal 
van andere voordelen: duurzame her-
komst, oneindige beschikbaarheid, pre-
fabricage, flexibiliteit, herbruikbaarheid, 
losmaakbaarheid, circulariteit, beter 
binnenklimaat, bevordering gezondheid 
enzovoorts. Om in deze modernste vorm 
van houtbouw met kruislaaghout, vaak 

in combinatie met gelamineerd hout en 
gelamineerd fineerhout, te kunnen wer-
ken, is wél kennis van zaken nodig.
Twee theorie-, twee praktijkdagen
In dit kennisgat voorziet de 4-daagse 
cursus Kruislaaghout van de houtex-
perts Evan Buytendijk (Ingenieursbu-
reau Evan Buytendijk ) en Hans de Groot 
(Taalkwadratuur ). Het cursuspro-
gramma kent vele onderwerpen: 
geschiedenis, houtsoorten/-producten, 
technische eigenschappen, geluid, 
brand, verbindingstechnieken, bouw-
systemen, lca’s e.d.

Er zijn twee theorie- (Hotel Jakarta 
Amsterdam) en twee praktijkdagen 
(KLH-fabriek van Derix in Duitsland c.q. 
excursies langs vijf projecten in Amster-
dam). Docenten zijn houtconstructeurs, 

architecten, houtbouwers en de organi-
satoren zelf. Cursisten zijn architecten, 
constructeurs, aannemers, houtbou-
wers, projectontwikkelaars, woningcor-
poraties e.d. 
Voor het najaar van 2022 staat de nieuwe 
cursus gepland op donderdagen 22, 29 
september, 6, 13 oktober 2022. De cursus 
(theoriedagen) wordt gegeven in Hotel 
Jakarta, Javakade 766, 1019 SH Amster-
dam. Hotel Jakarta is uitstekend OV-
bereikbaar (vlak bij Amsterdam-CS). 
Architecten en constructeurs kunnen 
punten behalen bij de BNA c.q. het Con-
structeursregister. De cursuskosten 
bedragen 1.545 euro excl. btw. Zie het 
volledige programma, overige informa-
tie en inschrijfformulier op www.cur-
susklh.nl.

Demomiddag Agroforestry
BENEDEN-LEEUWEN - Op 8 maart vond een demomiddag plaats op het 
melkveebedrijf van Henk Hoefnagel in Beneden-Leeuwen. Dit om 
melkveehouders te informeren en inspireren over de meerwaarde die 
bomen op hun bedrijf kunnen bieden. Deze middag werd door CLM 
Onderzoek en Advies en Stichting Probos georganiseerd als afsluiting 
van een 5-jarig project waarbij werd geëxperimenteerd met de aanleg 
van een stukje bos voor stalstrooisel.  

Tijdens de middag werd ingegaan op 
praktische zaken, meerwaarde voor 
biodiversiteit en voor klimaat. Ook de 
waarde van de bomen in de bedrijfs-
voering, en de kosten en baten wer-
den uitgebreid besproken. Over het 
project zijn een filmpje en een bro-
chure gemaakt, die te vinden zijn op 
de websites van CLM en Stichting 
Probos.

Wijzigingen FSC-standaard 
voor bosbeheer 
DRIEBERGEN –De FSC Standaard 
voor bosbeheer in Nederland is 
met ingang van1 februari op een 
aantal punten gewijzigd.  Onder-
staand de belangrijkste wijzigin-
gen op een rij. 

In Nederland zijn grote terreinbe-
heerders als Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Geldersch 
Landschap FSC-gecertificeerd. Maar 
ook Kroondomein het Loo, gemeente-
bossen van bijvoorbeeld Ede, Nun-
speet, Bergeijk en Arnhem, stichting 
IJsselllandschap en landgoed Twickel 
beheren hun bos volgens de FSC 
standaard.  

De FSC-standaard voor bosbeheer in 
Nederland (FSC-STD-NLD-02-2018 
EN) is de basis voor certificering. 
Deze standaard is met ingang van 1 
februari 2022 op een aantal onderde-

len gewijzigd. De voornaamste wijzi-
gingen betreffen: 
Het toevoegen van een nieuwe eis, 
die de mogelijkheid van omzetting 
van bos in ander landgebruik (con-
versie) verder beperkt. 
Het toevoegen van een nieuwe eis, 
die de lijst met opties voor het 
gebruik van plantmateriaal voor bos-
aanplant uitbreidt. Daarmee beogen 
we klimaatslim bosbeheer te facilite-
ren, waarbij (soms) nieuwe booms-
oorten worden aangeplant, die beter 
bestand zijn tegen klimaatverande-
ring 
De FSC-Principes en Criteria voor 
verantwoord bosbeheer zijn wereld-
wijd van toepassing en worden steeds 
per land ‘vertaald’ in een nationale 
standaard. Dankzij de gemeenschap-
pelijke basis zijn nationale FSC-stan-
daarden wereldwijd onderling verge-
lijkbaar en van een zelfde kwaliteit. Voor het najaar van 2022 staat de nieuwe cursus gepland op donderdagen 22, 29 september, 6, 13 oktober 2022.

Bos De Hoge Veluwe 
wordt klimaatbestendig
HOENDERLOO - Verzuring en klimaatverandering zorgen voor massale bomensterfte in 
Nederland. De veranderingen gaan snel en rigoureus. Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
past haar beheer aan om het bos toekomstbestendig te maken en daarmee de biodiversiteit 
te  beschermen.

De dreigende bossensterfte 
h e e f t  o n h e r r o e p e l i j k 
impact op de bosbiodiversi-
teit, want de in het bos aan-

wezige flora en fauna verdwijnt mee. 
De effecten van de veranderingen zijn 
bijvoorbeeld al te zien bij fijnsparren 
die door droogte massaal sterven, en 
in de inlandse eikenbossen, waar uit-
spoeling van mineralen tot sterfte 
leidt. Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe heeft daarom een Beleidsdo-
cument Bos en Wild opgesteld waarin 
het bosbeheer zodanig wordt aange-
past dat de duurzame instandhou-
ding van het bos zoveel mogelijk gega-
randeerd kan worden.

In het Algemeen Beleidsplan 2020- 
2025 ‘Internationale allure’ (2019) 
wordt genoemd dat het beheer van het 
Park is gericht op de instandhouding 
van een zo hoog als mogelijke biodi-
versiteit. Dit vindt plaats door het 
herstel van het natuurlijk systeem op 
landschapsschaal. Met voortvarend-
heid is hiermee een begin gemaakt 
door verschillende boomsoorten te 
introduceren en aan te planten. 

Het Beleidsdocument Bos en Wild is 
een reactie op de klimatologische 

veranderingen en de huidige milieu-
omstandigheden en dientengevolge 
een heroverweging van de doelen ten 
aanzien van het bos. Klimaat en 
milieu hebben niet alleen een directe 
invloed op het bos, omgekeerd draagt 
het bos ook actief bij aan het klimaat 
en milieu. Om deze redenen zijn kli-
maat en milieu toegevoegd aan de al 
bestaande beheerdoelen met betrek-
king tot biodiversiteit, productie en 
recreatie.

Hoefdieren
Voor het eerst worden ook de voorko-
mende hoefdieren in een bosbeleids-
plan meegenomen. De op De Hoge 
Veluwe levende edelherten, reeën, 
wilde zwijnen en moef lons hebben 
namelijk een directe invloed op de 
bos-ecosystemen. Zodoende is het 
beheer van deze dieren niet los te zien 
van de maatregelen om tot een duur-
zame instandhouding van de bossen 
in het Park te komen.

Het resultaat van het Beleidsdocu-
ment Bos en Wild laat een voor de 
mens op lange (50 – 100 jaar), en voor 
het bos korte (10 jaar) termijn veran-
derend boslandschap zien. Eerder 
door naaldbomen gedomineerde bos-
sen zullen worden omgevormd naar 
een gemengd bos, of een bos gedomi-
neerd door loof bomen. Door het 
g root scha l ig i nt roduceren va n 
(nieuwe) soorten, die goed zijn voor de 
bodem en biodiversiteit én bestand 
zijn tegen klimaatverandering, zal 
ook de bossamenstelling veranderen.

Het Beleidsdocument Bos en Wild 
voorziet tevens dat op de korte ter-
mijn (binnen 5 jaar) de structurele 
wildstanden drastisch zullen worden 
verlaagd.

Voor het eerst worden ook de 
voorkomende hoefdieren in 
een bosbeleidsplan meegeno-
men.
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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

WWW.WIGINK.NL

BB0147b
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Franse bossen omarmen FSC
UTRECHT - Frankrijk staat niet 
 meteen bekend als ‘FSC-land’, maar 
sinds de goedkeuring van de natio-
nale Franse FSC-standaard in 2017 is 
het oppervlak FSC-bossen in Frank-
rijk verviervoudigd naar meer dan 
90.000 hectare. 

Dit heeft vooral geleid tot een groeiende 
beschikbaarheid van FSC-gecertificeerd 
Frans eiken, toepasbaar voor bijvoor-
beeld vloeren en meubels. “Het aanbod 
is er, belangrijk is nu om daar meer 
bekendheid aan te geven”, aldus FSC 

Nederland in de nieuwsbrief van afgelo-
pen week.

Het FSC-kantoor in Frankrijk is intensief 
bezig om niet alleen de boseigenaren te 
informeren over de mogelijkheden die 
FSC-certificering biedt, maar ook de 
zagerijen. Die inspanning betaalt zich 
uit, ook daar is een groeiende belangstel-
ling voor FSC-certificering, aldus FSC 
Nederland.

Ondanks de stijging van het aantal FSC-
hectares zien de Franse FSC-collega’s 

ook een flinke uitdaging: de doorgroei 
van het aantal FSC-gecertificeerde bos-
sen in de komende jaren hangt af van de 
vraag naar met name Frans eiken. Ze 
constateren dat daar nog een brug te 
slaan is, omdat inkopers en houthande-
laren nou eenmaal niet gewend zijn dat 
die houtsoort prima beschikbaar is met 
een FSC-certificaat.

 ■ Meer informatie: 
Patrick Baraize, FSC Frankrijk, 
telefoon: +33 (0)6 75 59 67 76, 
e-mail: p.baraize@fr.fsc.org.

Dankzij de versoepelingen kon 
de organisatie weer gebruik 
maken van de aula en gastvrij-
heid van Yuverta (voorheen 

Helicon) in Velp. Naast de aanwezigen in 
de zaal boden ook deelnemers via het 
online veilingsysteem mee. Deze hybride 
vorm werkte goed; de biedingen uit zowel 
de zaal als online waren voor alle deelne-
mers zichtbaar.

Vorig jaar werden er al records verbroken 
tijdens de eerste online veiling, dit jaar 
ging daar nog een schepje bovenop. Met 
name dankzij de kavels inlandse eik en 
noot lag de gemiddelde opbrengst op 
276,68 euro per kuub; ruim vijf euro 
meer dan vorig jaar. Een kavel zwarte 

noot ging weg voor 2000 euro per kuub, 
en er waren twee eiken die maar liefst 
1000 euro per kuub opbrachten. Daar-
naast veranderde een walnoot van eige-
naar voor 900 euro per kuub en een 
taxus voor 850 euro per kuub.  De dikste 
eik en de duurste walnoot werden aange-
kocht door Fijnhout Drenthe. Alhoewel 
dit andere jaren wel eens anders was, 
brachten zoete kers en Amerikaanse kers 
minder op dan verwacht. Er bleven uit-
eindelijk 12 kavels onverkocht.

Stammen met een verhaal
Dit jaar was er een flink aanbod kavels 
van bomen die door de valwind in de 
omgeving van Leersum waren gesneu-
veld. Vanuit heel het land zagen we ook 

bomen die al dood op stam waren, bij-
voorbeeld door recente droogte, terug op 
de veiling. Zo ook een prachtige oude eik 
van landgoed Biljoen. Al deze stammen 
kunnen nog mooi hout leveren, dat in 
een andere vorm weer generaties lang 
mee kan gaan. 

Bijzondere stammen 
Op de rolbaan van de Nederlandse Rond-
houtveiling ligt altijd bijzonder en kwali-
tatief hoogwaardig hout; extra grote 
stammen, hout met speciale tekening 
zoals ‘kattenklauwtjes’, hout met gekke 
vormen of een aparte kleur. Dit jaar 
bestond het aanbod grotendeels uit loof-
hout, maar er waren ook een aantal grote 
rechte Douglas-stammen. Deze kunnen 

bijvoorbeeld voor een mast van een zeil-
boot gebruikt worden. Ook lagen er stam-
men met gekke vormen, doorgaans niet 
aantrekkelijk, maar wel voor een gebogen 
trapleuning, een unieke tafel of een 
andere gebruikstoepassing. 

Hybride veiling 
Veel respect voor onze veilingmeester 
Alexander Pechtold die bijna 500 kavels 
veilde, met zowel bieders in de zaal als 
online. Dat vergt een scherpe blik en uit-
houdingsvermogen! In 2019 veilde hij 
voor het eerste een aantal kavels, en in 
2020 nam hij het stokje over van de 
vorige veilingmeester. Dit was meteen 
een online veiling vanwege de heersende 
Covid-maatregelen. Deze editie een 
hybride veiling.

Over de Nederlandse 
 Rondhoutveiling
Elk jaar organiseren de Bosgroepen op de 
laatste zaterdag van februari de Neder-

Sinds de goed-
keuring van de 
nationale Franse 
FSC-standaard in 
2017 is het opper-
vlak FSC-bossen 
in Frankrijk ver-
viervoudigd naar 
meer dan 90.000 
hectare. (Foto: 
FSC Nederland).

Bosgroepen overwegen tweede veiling met hout  
dat beschikbaar is gekomen bij de recente stormen

Waardevol Nederlands hout  
op rondhoutveiling
VELP  - Maar liefst 496 kavels gingen onder de hamer zaterdag 26 februari tijdens de  
26e editie van de Nederlandse Rondhoutveiling. Ale met al goed voor 980 kuub hout  
van 57 verschillende boomsoorten. 

landse Rondhoutveiling. Op deze voor 
Nederland unieke veiling worden de 
mooiste boomstammen uit bos en plant-
soen per opbod verkocht. Het gaat om 
rondhout van bovengemiddelde kwaliteit 
dat wordt gebruikt voor bijzondere en 
duurzame toepassingen (meubelhout, 
restauraties, vloeren, kunstvoorwerpen, 
fijnhout etc.). Met deze veiling willen we 
aandacht vragen voor het Nederlandse 
kwaliteitshout. De boseigenaar krijgt via 
de veiling een goede prijs voor zijn/haar 
kwaliteitshout en de afnemers hebben 
keuze uit de mooiste kavels voor duur-
zame bestemmingen. Volgend jaar is de 
veiling op zaterdag 25 februari 2023.
Mogelijk organiseren de Bosgroepen dit 
jaar nog een extra veiling vanwege al het 
stormhout als resultaat van de februaris-
tormen. Dit zal dan via diverse kanalen 
worden gecommuniceerd.

 ■ Meer informatie: 
Rondhoutveiling.nl

Zwarte noot € 735,47
Walnoot € 368,17
Inlandse eik € 444,07
Amerikaanse eik € 145,26
Beuk € 85,45
Iep € 316,22
Plataan € 121,03
Acacia € 201,92
Es € 129,30
Esdoorn € 181,30
Zoete kers €123,18
Amerikaanse 
vogelkers € 93,73
Douglas € 211,11

PRIJZEN PER M3 

Inlandse eik deed het heel 
goed met een gemiddelde prijs 
van 444,07 euro per kuub.  

Alexander Pechtold (l) en Pieter Westerhof 
zorgden er ook dit jaar weer voor dat de vei-
ling in goed banen werd geleid. (foto: bos-
groepen)
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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

www.houtproplus.nl
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De elektrische kraan waarvoor 
Boomrooierij Weijtmans heeft 
g e k o z e n  i s  e e n  D o o s a n 
DX165W, geleverd door Staad. 

Deze behoort tot de eerste twee in Neder-
land. De investering is ondersteund met 
subsidie van het fonds Demonstratie Kli-
maattechnologie en -innovaties in trans-
port (DKTI). Het is voor Boomrooierij 
Weijtmans weer een belangrijke stap 
naar nog milieuvriendelijker onderne-
men. “Emissievrij werken wordt de stan-
daard”, daarvan is Kees Weijtmans, 
directeur van Boomrooierij Weijtmans, 
overtuigd. 

Hobbels 
“We nemen hierin graag het voortouw”, 
vervolgt Weijtmans. “Ook al merken we 
dat Nederland hier nog niet helemaal 
klaar voor is.” Nu moest boomrooierij 
Weijtmans ook zelf wel enkele hobbels 
nemen voordat zij er klaar voor was. Zo 
moest de capaciteit van het elektriciteits-
netwerk worden uitgebreid en het trans-
formatorhuis op het bedrijfsterrein wor-
den geüpgraded naar 3x250 ampère. 
“Duurzaam ondernemen gaat hand in 
hand met langetermijndenken. Wie zich 
dat realiseert, vindt ook de motivatie om 
die hobbels te nemen.”

Onmiddellijk resultaat
Duurzaamheid is diepgeworteld in het 
DNA van boomrooierij Weijtmans. Dit 
maak t de aankoop van de Doosan 
DX165W tot een logische stap in het kader 
van de CO2-reductie. Deze zelfde duur-
zaamheid uit zich in de werkwijze van de 
(inter)nationale speler in de bomensec-
tor. Bomen rooien, boomverzorging, pro-
jectmatig bos- en boombeheer en hout-
handel nemen hierin een toonaange-
vende plaats in. Weijtmans: “We kijken 
naar het totaalplaatje en wat dan opvalt, 
is het directe resultaat. Nu we elektrisch 
gaan werken, neemt de milieubelasting 
onmiddellijk af. Daarnaast veroorzaakt 
een elektrische kraan aanzienlijk minder 
overlast voor de omwonenden of bijvoor-
beeld een kwetsbaar natuurgebied.” 

Deskundig beheer
De verminderde overlast levert met 
name een groot voordeel op voor land-
goed- en boseigenaren, zeker als de 
boomrooierij hier meerdere dagen achter 
elkaar actief is. De geluidsoverlast blijft 
nu tot het minimum beperkt. “Van ori-
gine zijn we bomenrooiers, maar onze 
expertise en dienstverlening strekken 
zich uit tot boombeheer in landschappen, 
parken, bossen en natuurgebieden. We 

formuleren hiervoor samen met diverse 
vakgebieden een advies en nemen ver-
volgens de uitvoering voor onze reke-
ning. De eigenaar heeft er totaal geen 

omkijken meer naar. Vanuit deze positie 
kunnen we bovendien een actieve bij-
drage leveren aan het behoud van 
gezonde bomen en de vitaliteit van onze 

bossen. Soortgelijke projecten lopen al in 
Eindhoven, Tilburg en Nissewaard.”

Overheidsopgave is emissievrij
Met de inzet van de elektrische kraan 
sluit Weijtmans naadloos aan op het 
beleid van gemeentes en steden, die 
steeds kritischer zijn bij de keuze van 
hun leveranciers en hierbij de emissie 
van hun materieel laten meewegen. 
Weijtmans heeft er dan ook vertrouwen 
in dat de aankoop van de Doosan DX165W 
een positief effect heeft op de langlo-
pende contracten die nu lopen met 
diverse gemeentes in Nederland. “Laat 
dit ook een advies zijn voor ondernemers 
die nog twijfelen over de elektrificering 
van hun materieel. Uiteindelijk levert het 
voordelen op.”

Duurzame vervolgstappen
Voor Boomrooierij Weijtmans is de aan-
schaf van de elektrische kraan een eerste 
grote stap. De volgende stap is de instal-
latie van zo’n 4700 zonnepanelen, die de 
energie gaan leveren voor het elektrische 
materieel. En ook de verwerking van het 
gerooide hout volgens het Cradle2Cradle-
principe - zoals dit binnen de boomrooie-
rij al jaren wordt toegepast - is een wel-

overwogen keuze. Voor al het gerooide 
hout wordt per definitie een duurzame, 
nieuwe toepassing gezocht, zoals con-
structiematerialen, meubels of pallet-
hout. Hoe hoogwaardiger de nieuwe 
bestemming, hoe beter. 

Oproep tot daadkracht
Weijtmans merkt dat verduurzaming bij 
steeds meer ondernemers een thema is. 
Hij signaleert ook dat nieuwe, technische 
mogelijkheden tot verduurzaming zich 
in rap tempo aanbieden. “Nu is het een 
kwestie van daadkracht. Ondernemers 
kunnen het verschil maken. Zij zijn in de 
positie om samen een belangrijk aandeel 
te leveren aan een duurzame, emissie-
vrije toekomst. De tijd van praten is voor-
bij. Laten we het gewoon doen.”

 ■ Nadere informatie:
Boomrooierij Weijtmans
www.boomrooierijweijtmans.nl

ACTUEEL

Boomrooierij Weijtmans neemt 
elektrische mobiele kraan in gebruik
UDENHOUT - Met de ingebruikname van een volledig elektrische mobiele kraan, stelt boomrooierij Weijtmans opnieuw een daad om 
milieuvriendelijk te ondernemen. Maar dat is het niet alleen. Het is tevens de zoveelste actie van Kees Weijtmans om met klem naar buiten 
te brengen dat de tijd van praten over milieuzorg nu voorbij is. Het is de tijd van doen. 

Nationale Bomenbank viert 50-jarig jubileum
BLESKENSGRAAF - Nationale 
Bomenbank bestaat dit jaar 50 jaar. 
Om dat te vieren introduceren Natio-
nale Bomenbank en Terra Nostra de 
Nationale Bomen Top 50 en vragen 
daarmee aandacht voor het belang 
van grote bomen. De vijf meest bij-
zondere bomen uit deze top 50 wor-
den geadopteerd en krijgen levens-
lange boomzorg.

Al 50 jaar maakt Nationale Bomenbank 
zich sterk voor het behoud van (grote) 
bomen. Het begon allemaal in 1972, met 
het registreren en verplanten van grote 
bomen die anders gekapt zouden worden. 
Intussen is Nationale Bomenbank uitge-

groeid tot een boomspecialistisch bedrijf, 
dat landelijk bekend is van boomverplan-
tingen, EPR-beheersing en boomgroei-
plaatsverbetering en -constructies. Nog 
altijd zit het behoud van grote bomen in 
het DNA van het bedrijf. Samen met zus-
terbedrijf Terra Nostra, kennisatelier 
voor boom en bodem, wordt dagelijks 
gewerkt aan de gezamenlijke missie: een 
gezond bomenbestand voor een gezonde 
stad.

Jubileumcadeau
Het bomenbestand in Nederlandse 
 dorpen en steden verdient aandacht en 
groei, want juist grote bomen doen veel 
voor ons en zijn daarom belangrijk. Om 

dit te benadrukken, introduceren Natio-
nale Bomenbank en Terra Nostra de 
Nationale Bomen Top 50. Uit deze top 50 
zal een vakjury de vijf meest waardevolle 
en bijzondere bomen selecteren.
 

 Nationale Bomenbank gaat deze kam-
pioenen adopteren en levenslang verzor-
gen. Een gouden jubileumcadeau aan de 
maatschappij.

Hoe werkt het?
Via denationalebomentop50.nl kan 
iedereen tot 31 mei 2022 een boom nomi-
neren. Van 1 juni tot 1 juli 2022 kan er 
publiekelijk gestemd worden. De genomi-
neerde bomen kunnen in die periode 
door de deelnemers worden gepromoot. 
In juli en augustus wordt de Nationale 
Bomen Top 50 samengesteld. De selectie 
wordt bepaald door het verhaal achter de 
boom en het aantal behaalde stemmen. 
Uit de Nationale Bomen Top 50 kiest een 

onafhankelijke vakjury vijf bijzondere 
bomen. De geboden ecosysteemdiensten 
en de monumentale en ecologische 
waarde van de boom spelen hierbij een 
belangrijke rol.

Deze vijf meest waardevolle en bijzon-
dere bomen worden door Nationale 
Bomenbank geadopteerd en krijgen 
 gratis levenslange professionele boom-
zorg. Terra Nostra stelt hiervoor een 
beheerplan op, waarin maatregelen 
onderzocht en beschreven worden, die 
nodig zijn voor eeuwig duurzaam behoud 
van de boom en zijn biotoop.

 ■ www.denationalebomentop50.nl

Iedereen kan tot 31 mei 2022 een 
boom nomineren voor de Nationale 
Bomen Top 50.

Doosan DX165W elektrische mobielen kraan - de eerste in Nederland in dienst bij Boomrooierij Weijtmans.

Met de unieke Weijtmans telekraan kan gerooid en gesnoeid worden met minimale 
grondschade.

Kees Weijtmans: “Zonnepanelen op onze 
bedrijfsgebouwen gaan de energie leveren 
om de elektrische kraan op te laden; de eerst 
duizend liggen er al.” 
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Hollands hout komt uit bossen van Staatsbosbeheer. Bossen waar we 

ook in wandelen, sporten en spelen. Zeer geschikt voor toepassing in 

interieur, bouw en tuin.

 

www.hollands-hout.com | twitteraccount @Hollandshout

Uit bossen van Staatsbosbeheer

13976-SBB opmaak adv Hollands Hout 12270.indd   1 07-06-18   13:18
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HOUT & Co is gevestigd op 
bedrijventerrein Remmer-
den, aan de rand van Rhenen. 
Vanaf het opslagterrein kijk je 

uit over de weilanden en de bossen van 
de Utrechtse Heuvelrug. Van hout-
zagerijen was hij als jochie al gefasci-
neerd. Ook passie voor ambachtelijk werk 
zat er al vroeg in bij Drost. “Ik was graag 
met mijn handen bezig. Dingen maken 
van hout, daar had ik toen al plezier in. 
En nog steeds.” Een vakopleiding tot 
zaag expert, die is er niet. En dus schreef 
hij zich in voor bouwkunde. Zijn brede 
werkervaring begon in Schotland, waar 
hij op verschil lende landgoederen 
werkte, in de bosbouw en het landschaps-
beheer. Terug in Nederland deed hij 
zaag- en oogstwerk voor onder meer 
Staatsbosbeheer. En hij ging aan de slag 
bij een ervaren kunstsmid, net als hijzelf 
een ambachtsman met liefde voor zijn 
vak. Hij bracht Dolf de fijne kneepjes van 
het siersmeden bij.

In ’t klein begonnen
“Met HOUT & Co ben ik in 2009 begon-
nen. In het klein, maar wel met het idee 
om in de toekomst te groeien. In die tijd 
had ik het beheer van enkele landgoede-
ren. Onder andere Remmerstein, hier 
vlak in de buurt, waar ik nog steeds werk. 
Ik zag wel potentie in hout. En 2 jaar later 
ben ik met een eigen houthandel gestart. 
In 2014 is HOUT & Co uitgebreid met een 
zagerij. Die stap heb ik genomen toen me 
een grote partij rondhout werd aangebo-
den. Stammen dus. En ja, waarom zou ik 
die niet zélf zagen in plaats van de klus 
uitbesteden? Een eigen zagerij maakt je 
meer flexibel in je voorraad. Het geeft je 
de vrijheid om specifieke zaagopdrachten 
aan te nemen. Zo kun je beter inspringen 
op wensen van de klant. Maatwerk dus.”

Eerste Wood-Mizer 
Dat betekende de aanschaf van een pro-
fessionele zaagmachine. “Loonwerk was 
niet wat ik wilde. Het hout dat we hier 
 zagen is grotendeels af komstig uit de 
buurt en vrij eenvoudig naar de zagerij te 
transporteren. Daarom lag een statio-
naire zaagmachine meer voor de hand.” 
Van Wood-Mizer had Dolf wel eens 
gehoord, maar er verder nooit bij stil 
gestaan. Tot een eigen zagerij in beeld 
kwam. “Toen heb ik de documentatie 
eens uitvoerig bekeken. Dat zag er goed 
uit. En dan kom je automatisch in Haaks-
bergen terecht, bij Breukers Bosbouwma-
chines. Want zij zijn dealer van Wood-
Mizer voor Nederland en België. Het per-
soonlijke contact met Gerlo en Inge sprak 
me gelijk aan.” De eerste Wood-Mizer, 
een LT15, kwam in 2014. “Een prima 
zaagmachine!”
Onder t ussen g roeide HOU T & Co 
 gestaag. “In 2017 waren toe aan een 
 andere machine met een groter zaag-

bereik. Gerlo Breukers heeft me goed 
geholpen met het maken van de juiste 
keuze. Zelf had ik de nieuwste versie van 
de LT15 in gedachten. Uiteindelijk is het 
de LT20 geworden. Blij dat ik Gerlo’s 
advies heb gevolgd, want de LT20 past 
uitstekend bij de werkzaamheden die we 
hier uitvoeren. De machine is groter, 
zwaarder en heeft meer mogelijkheden. 
Stammen met een lengte tot bijna 10 
meter en tot zo’n 60 centimeter breed 
kun je er moeite loos mee verwerken. De 
stamhandeling gebeurt hydraulisch. 
Fysiek is dat een stuk minder belastend. 
Daar moet je ook aan denken”, vindt Dolf. 
“De LT20 is vrij eenvoudig te bedienen en 
heel nauwkeurig instelbaar. Je kunt mak-
kelijker én sneller werken. Al met al een 
hele vooruitgang. Wat ik ook een voordeel 
vind: omdat je als het ware met de zaag 
meeloopt, zit je met je neus bovenop het 
 zaagproces. Onregelmatigheden in het 
hout zie je meteen. Zo voorkom je dat de 
zaagband beschadigd raak t . In de 

Tweede Wereldoorlog is in dit gebied 
hard  gevochten. Af en toe kom je een 
granaatscherf tegen in een stam. Typisch 
voor deze streek.”

Dolf vindt dat zijn Wood-Mizer LT20 een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
heeft. “De zaagcapaciteit is toegenomen. 
Het rendement is hoog. De aanschafprijs 
heb je dus wel een keer terugverdiend.” 
En hoe zit het met de nazorg? “De zaag 
werkt prima. Nazorg is nauwelijks nodig. 
En heb ik een vraag, dan is een belletje 
met Gerlo vlot geregeld. Via de telefoon 
kan hij je eigenlijk altijd voorthelpen. Dat 
geldt ook voor het bestellen van onder-
delen. Overigens heb ik in 2020 ook een 
meerbladzaag gekocht bij Breukers, een 
Wood-Mizer EG300 occasion. Dat werkt 
toch een stuk makkelijker dan een hand-
cirkelzaag.”

Verantwoord 
“Bossen, landschapsparken, dat is de 
 basis. Daar komen de bomen vandaan.” 
Hij wijst op een kolossale stam in de 
opslag. “Deze eik is eind 1700 geplant en 
onlangs gekapt. Zie je dat de jaarringen 
heel dicht bijeen liggen? Supermooi hout, 
met een fijne structuur. Echt meubel-
hout. Hout, dat is puur natuur”, vervolgt 
hij. “Ik vind het belangrijk om er verant-
woord mee om te gaan. Daarom wordt  
voor elke bestelling een jong boompje 
aangeplant. Ik geef wel eens zo’n  boompje 
mee aan klanten die hout komen halen. 
Een stukje bewustmaking. Mensen 
beseffen van ‘hé, voor het hout dat wij 
gebruiken om mee te bouwen, is wél een 
boom geveld’, vervolgt hij. “Bomen kun je 
niet zomaar uit de natuur halen. Je moet 
er iets voor teruggeven. Dat wordt 
gewaardeerd merk ik.” 

Door de aanschaf van een zaagmachine 
kan HOUT & Co meer in eigen huis doen. 
Dat scheelt transportbewegingen. Het 
afgezogen zaagsel wordt door een boer 
uit de buurt gebruikt als strooisel. Ook 
het afvalhout krijgt een nuttige bestem-
ming: brandstof voor de kachel in de 
werkplaats die de vloerverwarming 
voedt. Verder zijn er plannen om zelf 
groene stroom op te wekken voor het 
machinepark. Vóór het pand is namelijk 
een tweede droogschuur gepland. Dat 
wordt een stalen constructie met een dak 
van zonnepanelen. 

Van boom tot eindproduct
Dolf Drost werkt graag in het bos, tussen 
het levend hout. Bomen worden geblest 
om ze vervolgens te oogsten. Het rond-

hout wordt opgeslagen op het achter- 
terrein van HOUT & Co. Klaar om te wor-
den verzaagd tot plank- en balkhout. Dan 
gaat het opgelat de droogschuur in. “Na 
een jaartje drogen op de wind leggen we 
het hout nog een poosje binnen in de 
bedrijfshal. En daar wordt het verwerkt 
tot een mooi eindproduct.” Houtbouw-
projecten worden grotendeels voorbereid 
in de werkplaats. Waarna op locatie de 
losse onderdelen in elkaar worden gezet. 
Maakt hij in opdracht een  constructie 
met traditionele pen-en-gatverbindin-
gen, dan is Dolf helemaal in zijn element. 
“Ambachtelijk vakwerk, dat vind ik nou 
eenmaal het mooist.”

Handtekening 
Zorg v uldig beweeg t Dolf Drost de 
schuurmachine over een stoer tafelblad 
van eikenhout. Hij glundert als hij met 
zijn hand over het gladde oppervlak 
wrijf t. Terwijl hij een roodgloeiend 
brandstempel op het hout drukt, stijgt 
witte rook op: HOUT & Co, zijn handteke-
ning gezet. Dit ambachtswerk vraagt om 
topkwaliteit machines en handgereed-
schap. “Dat is het halve werk.” Over zijn 
talent is hij bescheiden. “Het is je gege-
ven, hè… Dat ik dit mag doen vind ik 
geweldig”, zegt hij. Wat niet onbenoemd 
mag blijven: Dolf kan altijd rekenen op 
Geraldien, zijn echtgenote. “Zij is mijn 
steun en toeverlaat. Allerlei regelwerk dat 
er zo bij komt kijken neemt zij me uit 
handen.” Inmiddels heeft HOUT & Co 
twee dagen in de week versterking van 
een ZZP’er. “Weet je wat hij zegt als ik met 
de LT20 werk? ‘Dolf is weer bij zijn vrien-
din!’ Ha, ha.”

Ontmoetingen 
HOUT & Co is voornamelijk werkzaam in 
Ne de rl a nd .  B e s t el l i n ge n  wor de n 
geplaatst door aannemers, ZZP’ers, archi-
tecten en houthandelaren. “Maar we 
werken ook voor particulieren. De één 
komt hout halen om zelf iets van te bou-
wen. Voor anderen verzorgen we een 
compleet project. Een overkapping bij-
voorbeeld of een tuinhuis, inclusief het 
hout. Douglas is heel gewild tegenwoor-
dig. Dat geldt ook voor eiken”, vertelt hij. 
“Soms komt een architect hier met een 
klant. Prachtig vinden de mensen het om 
te zien hoe hun hout wordt gezaagd. Dat 
maakt ze enthousiast. Ontmoetingen 
met anderen die jouw passie voor hout 
delen, dat is altijd prachtig.”

 ■ Meer informatie: 
HOUT & Co, telefoon 06-23486159, 
www.hout-en-co.nl

In de wereld van hout is 
Dolf Drost op z’n best
RHENEN – Dolf Drost heeft een passie voor ambachtelijk werk. In de wereld van hout is 
hij op zijn best. Het beheer van landgoederen, het verzorgen en oogsten van bomen, een 
eigen zagerij, houthandel en traditioneel houtbouwbedrijf. Bij deze gedreven vakman is 
hout in vertrouwde handen. In Rhenen is zijn onderneming gevestigd. Een kijkje in de 
keuken van HOUT & Co.

Dolf Drost: “Dit ambachtswerk vraagt om topkwaliteit machines en handgereedschap. Dat is het halve werk.”

De Wood-MIzer LT20 past uitstekend bij de werkzaamheden van HOUT & Co.
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• Grijpers en Uitrustingsstukken voor Bosbouw, Overslag, Infra en Transport.

• (Hydraulische) Speciaal Constructie en Machine Aanpassingen.

• Mobiel Kotteren en Revisie van alle merken Grijpers.

• Verhuur van Grijpers en Uitrustingsstukken.

www.ggbv.nl - info@ggbv.nl - 0184-601545
Edisonweg 9 - 2964LK - Groot-Ammers BB0133
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Het DenDrought2018-initiatief 
is een spin-off van de COST 
Action ‘STReESS’ (Studying 
Tree Responses to extreme 

events). Ute Sass-Klaassen, universitair 
hoofddocent bij Wageningen University 
& Research en toen voorzitter van COST 
STReESS, legt uit hoe het idee is ontstaan: 
“Tijdens mijn fietsvakantie in de hete 
zomer van 2018 waardeerde ik de scha-
duw van de bomen meer dan ooit. Toen 
dacht ik: ‘we moeten ons COST STReESS 
dendrometer-netwerk gebruiken om te 
leren begrijpen hoe bomen deze vrese-
lijke  hitte doorstaan’.”

Onzichtbare veranderingen
Hoewel bomen statische elementen in 
het landschap lijken, bewegen hun stam-
men op het ritme van hun omgeving. 
Stammen krimpen overdag door het 
 watertransport van wortels naar blade-
ren, wat wordt veroorzaakt door transpi-
ratie waardoor de waterreserves in de 

stam overdag leeg raken. ‘s Nachts zetten 
de stammen weer uit, als water uit de 
bodem wordt opgenomen en stam- en 
bastweefsels zich weer vullen. Dit is ook 
het moment waarop bomen groeien. 

Maar tijdens lange hete, droge perioden 
zijn de waterreserves in de bodem opge-
bruikt. Stammen kunnen niet meer 
 ‘rechargen’ en raken onder stress. Den-
drometers pikken deze door hitte en 
droogte veroorzaakte stamkrimp op. 
Dendrometers zijn sensoren die aan de 
boomstam worden bevestigd. Ze kunnen 

veranderingen in stamdiameter met een 
resolutie van 15 minuten tot een uur, en 
tot op de micrometer nauwkeurig meten. 
De meetgegevens van 377 bomen uit heel 
Europa zijn samengevoegd en geanaly-
seerd. Deze data laten zien hoe de hitte-
golf van 2018 door 21 Europese boom-
soorten is ervaren.

Ute Sass-Klaassen: “We hebben laten zien 
dat boommonitoring met dendrometers 
als early-warning system kan worden 
 gebruikt om droogte en hittestress bij 
bomen te detecteren voordat er ernstiger 

reacties optreden, zoals het laten vallen 
van blad. Het meten van de veerkracht 
van verschillende boomsoorten opent de 
deur voor nieuwe toepassingen. Bijvoor-
beeld in bosbeheer en bij het selecteren 
van soorten voor herbebossing.”

Gevolgen hittegolf 
Boomsoorten hebben verschillend gerea-
geerd op de hittegolf in 2018. Droogte-
stress vertaalde zich niet per se in groei-
beperking, althans niet op de korte 
 termijn. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met het tijdstip van de hittegolf, 

die op veel locaties vrij laat in het groei-
seizoen kwam. De meeste bomen hadden 
het grootste deel van hun stamgroei al 
bereikt. Dit betekent echter niet dat 
bomen geen tijdelijke stress hebben 
ervaren. Veel stammen lieten een aan-
zienlijke krimp zien. Dat bomen hun 
waterreservoirs in de stam ‘s nachts niet 
konden bijvullen, wijst op een beperkte 
veerkracht bij hittegolven en droogte. 
Hoewel eenmalige stress wellicht niet 
problematisch is, zullen sommige soor-
ten onder bepaalde omstandigheden 
waarschijnlijk minder goed bestand zijn 
tegen herhaalde hittegolven.

In Nederland zijn sinds 2007 inmiddels 
honderd dendrometers geïnstalleerd, die 
worden beheerd door Gert-Jan Nabuurs 
en Bas Lerink van WUR. Gebaseerd op de 
data beginnen de onderzoekers nu aan 
de analyse van het herstel van Neder-
landse boomsoorten van de hete en 
droge condities in de jaren 2018-2020.

Tweede editie cursus 
‘Ontwerp je eigen voedselbos’
ARNHEM - Na de succesvolle eerste 
editie van vorig jaar organiseert 
 Natuur en Milieu Gelderland ook dit 
jaar een cursus Voedselbosontwerp. 
In acht vrijdagen vanaf 29 april tot 
oktober 2022, komen de deelnemers 
tot een eigen basisontwerp. 
Inschrijven kan tot en met 27 maart.

De cursus is bedoeld voor enthousiaste 
particulieren, buurtinitiatieven, 
landgoederen of experimenterende 
boeren die op 0,5 tot 5 hectare grond in 
Gelderland een voedselbos willen 
starten. Daarbij gaat het vooral om 
voedselbos met doelen als lokale 
zelfvoorziening, zorg, recreatie en/of 
educatie. Voor projecten die primair 
gericht zijn op commerciële agrarische 
productie is deze cursus minder 
geschikt. De precieze invulling van de 
cursus wordt mede bepaald aan de hand 
van de projecten van de cursisten, die 
tijdens de cursus stap voor stap hun 
eigen ontwerp maken. 

De cursusdagen worden grotendeels 
gehouden op bestaande voedselbos-
locaties, zoals Ketelbroek in Groesbeek, 
Nieuwe Erven in Brummen en Voedsel-
rijk in Ede. De docenten zijn allemaal 
betrokken bij eigen voedselbosprojecten 
en hebben samen jaren aan ervaring 
met voedselbosontwerp, bosbouw, 
regelgeving en permacultuur. Zij weten 
alles over de ecologische functies van 
een voedselbos, maar ook over beleid en 
regelgeving, kosten, opbrengsten en 
beheer. 

Praktische gegevens: 
Data: Acht vrijdagen, van 10 - 16.30 uur: 
29 april, 13 mei, 10 juni, 24 juni, 8 juli, 
9 september, 30 september en 
28 oktober.
Kosten: 750 euro

Meer informatie en inschrijven: 
https://www.natuurenmilieugelderland.
nl/projecten/cursus-voedselbos-ontwer-
pen

Richard Wigink Holten:
Veelzijdig en creatief
HOLTEN - Richard Wigink Holten is opgesplitst in 
twee bv’s, te weten Wigink Hooibergen & Gebinten en 
Wigink Bos & Boomverzorging. 

Beide bedrijven hebben een ruime ervaring in bosbouw en 
houtbewerking. Zo is het bedrijf gespecialiseerd in het 
rooien van bomen, inclusief het frezen van stobben.  Dat 
kan één enkele boom zijn, maar het bedrijf heeft ook de 
mankracht en machinecapaciteit om vele hectares bos te 
rooien.

In de eigen houtzagerij kunnen de medewerkers iedere 
boom tot elk gewenste plank of balk verzagen. Het maken 
van boomstamschijven, het leveren en of plaatsen van 
speelhout of een mooie klimboom ten behoeve van 
natuurlijk spelen; het behoort allemaal tot de 
mogelijkheden. Ook voor het leveren van een hooiberg of 
gebintconstructie in elke gewenste maatvoering, met of 
zonder oude look kan men bij Richard Wigink Holten 
terecht.

 ■ Nadere informatie:
richard@wigink.nl

‘s Nachts zetten stammen uit, als water uit de bodem wordt opgenomen en stam- en bastweefsels zich vullen.

Richard Wigink Holten heeft alles onder één dak: van het 
vellen van bomen in het bos tot en met het opleveren van 
een complete schuur of inrichting van een natuurlijke 
kinderspeelplaats. 

Bomen krimpen tijdens hittegolven
BRUSSEL - Mesen kunnen tijdens hete zomers de zon ontvluchten, bomen zijn er vol-
ledig aan blootgesteld. Zij moeten zich verweren tegen hitte en droogte. Hoe reageren 
ze daarop? En vertaalt droogtestress zich in minder groei? Om dat te ontdekken, heeft 

een groep onderzoekers in heel Europa dendrometers gebruikt voor het meten van 
minuscule veranderingen in de stamdiameter van honderden bomen.
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BOOMROOIERIJ 
WEIJTMANS BV

Handelsweg 18

5071 NT  Udenhout

Nederland

Tel. 013-511 14 83 

algemeen@weijtmans.nl

boomrooierijweijtmans.nl

In ruim 100 jaar is Boomrooierij Weijtmans uitgegroeid 

tot een hypermoderne onderneming en vooraanstaand 

landelijk speler. Met vakkundige en betrokken mede-

werkers en een uitgebreid innovatief machinepark 

staan we klaar om snel, veilig en effi ciënt uw opdracht 

uit te voeren. Bij vitaal boombeheer alsook onze 

bedrijfsvoering heeft duurzaam en circulair denken 

onze volle aandacht.

Met projectmatig boom- en bosbeheer levert Boom-

rooierij Weijtmans totaal-dienstverlening voor bomen 

en bos. Voorbeelden zijn de gemeenten Bladel, 

Eindhoven, Tilburg en de ABG-Gemeenten.

Bomen rooien en snoeien

Compleet projectbeheer

Uniek gespecialiseerd materieel 

Veilig, vakkundig en betrokken

Modern, innovatief en duurzaam

VITAAL BOOMBEHEER MET AANDACHT 
VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING

BB0148

-   100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

-   PFAS VRIJ

-   MENGBAAR*

-   COMPATIBLE MET IEDER SYSTEEM

Neem gerust contact met ons op voor 
GRATIS bemonstering, advies en 
begeleiding.  
Voor controle van alle merken olie!

Duport Lubricare B.V. | Archimedesstraat 9 Dedemsvaart | 
www.duportlubricare.nl | 0523 -619892

* Wij kunnen dit per object vrij van 
 kosten voor u laten onderzoeken

BB0151
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cm3 Hydro staat aangevuld. De nieuw 
ontwikkelde 3.6 liter Perkins turbo van 
niveau 5 levert een krachtige 11 kw/ 136pk 
en 530 Nm. Dit zorgt voor een opstartver-
mogen met hoog draaimoment op hel-
lingen en bij trekwerk. In samenwerking 
met het TMT versnellingsbak kan de 
motor met een verlaagd toerental werken 
en is daardoor bijzonder zuinig in 
gebruik en full efficiënt. Met de stan-
daard uitgevoerde L Drive is het motto: 
‘instappen en wegrijden’. Ook over de 
zwaailichten en Led verlichting is goed 
nagedacht. Hierdoor kan men zichtbaar 

en veilig rijden en werken met deze 
mooie machine. De Lintrac is ook zonder 
meesturende achteras bijzonder wend-
baar. Door de compacte wielstand en de 
52 graden stuurhoek voor, bereikt hij een 
draaicirkel van 9,5 meter. Met 4-wiel-
besturing wordt een sensationele draai-
cirkel van minder dan 7 meter bereikt. 
Daarbij worden achterwielen 20 graden 
ingedraaid. “Rijden met de Lintrac is 
eenvoudig en comfortabel”, zegt Van der 
Veen.  “Motor starten, rijrichting bepalen, 
gas geven en sturen. En, heel belangrijk:  
deze machine is af fabriek in bosbouw-
uitvoering leverbaar.”

 ■ Meer informatie: 
www.duport.nl

Bij Duport zijn 50 mensen werk-
zaam. Het overgrote deel is 
bezig met productie, constructie 
van machines, zoals pomptank-

wagens, zodenbemesters en liquilisers 
(kunstmestinjectoren). Ook is het bedrijf 
importeur van de machines van Pöttin-
ger (hooibouw en grondbewerking) en 
Matrix (voermengwagens). Daarnaast 
heeft Duport onlangs het Duitse bedrijf 
Güstrower overgenomen. Onder dit merk 
worden overlaadwagens en precisie-
strooiers geproduceerd. De verkoop van 
de diverse producten van en machines 
vindt plaats middels een zorgvuldig 
opgebouwd netwerk van 65 dealers.  

Service
Wilko van der Veen is bij Duport verte-
genwoordiger als het gaat over de tracto-
ren van Lindner. Hij legt uit met welke 
producten en machines het bedrijf actief 
in de bosbouwsector. “Een belangrijk 
importeurschap is dat van Lindner-trac-
toren. Daarnaast hebben wij de biolo-
gisch af breekbare oliën van Motorex. 
Ons serviceapparaat is belangrijk. Wij 
staan altijd klaar voor onze klanten. Veel 
problemen kunnen telefonisch worden 
verholpen, maar indien dat nodig is 
komen onze monteurs langs om storin-
gen te verhelpen. We zijn ons ervan 
bewust dat stilstand van machines geld 
kost, dus we stellen alles in het werk om 
storingen zo snel mogelijk te verhelpen.”

De bosbouw
Voor de bosbouwindustrie heeft Duport 
met Lindner een geweldige troef in han-
den. Deze zeer compacte tractoren en 
gemeentevoertuigen wordt af fabriek uit 
Oostenrijk gehaald. Lindner heeft naam 
gemaakt met vierwielgestuurde tracto-
ren met sturende achteras en een grote 
wendbaarheid. Al sinds jaar en dag 
maakt Lindner speciale voertuigen die 
opvallen door hun mobiliteit, hun com-
pacte en stevige constructie en hun 

hoogwaardige componenten. De tracto-
ren zijn voorzien van de nieuwste en 
 uitzonderlijk schone Stage 5 Perkins 
  synchromotoren met een vermogen van 
75 tot 136 pk. Met het TracLink-systeem 
maakt Lindner de Lintrac 130 de slimste 
tractor in zijn klasse. Bij de ontwikkeling 
van de Lintrac is een compacte lichte 
opbouw bijzonder belangrijk. Door de 
grotendeels mechanische krachtover-
brenging met laag hydrostatisch aandeel 
werkt de aandrijving bijzonder efficiënt. 
Gereden wordt traploos met een verlaagd 
motortoerental. De 4-voudige aftaktas 
met aanloopregeling werkt naar keuze 
met 430/540/750/1000 (Lintrac 80 en 
100) of 540/750/1000/1400  bij het model 
Lintrac 130. De TMT 11 is net zo efficiënt 

geconstrueerd, maar beschikt dankzij de 
groot bemeten achteras over een meer 
nuttige belasting en trekkracht en is voor 
af takasvermogens boven de 110 pk 
bedoeld. 

Hondengang
De Lintrac L Drive is uitgerust met 4-wiel 
besturing met zeer hoogwaardige werk-
techniek van Bosch, de klasse van de 
Perkins synchrone van niveau 5 motor en 
de eenvoudige bediening. Van der Veen 
legt uit wat daar de voordelen van zijn, 
met name als de machines zich op moei-
lijk terrein begeven. “Deze machine is 
uitermate geschikt voor de bosbouw, 
waterschappen en gemeentelijk gebruik. 
Bij dit alles is de Lintrac met een unieke 

draaicirkel vanaf 7 – 8.5 m zeer wend-
baar. Met een stijgingspercentage van 60 
graden is de machine uiterst geschikt 
voor het werk op taluds of vrijwel onbe-
gaanbaar helling werk. Middels de 
 hondengang kan men de wielen dusda-
nig instellen dat deze niet achter elkaar 
maar naast elkaar lopen. Dit heeft als 
groot voordeel dat de terreinbelasting 
(beschadiging) nauwelijks een rol speelt.” 

Instappen en gas geven
Men kan dus met deze machine zeer 
goed manoeuvreren.  Het grote geheim 
van de Lintrac is het optimale rendement 
van de traploze mechanische kracht 
overbrenging. De krachtoverbrenging 
wordt met een compacte en zuinige 45 

Duport levert machines van 
Lindner voor bosbouw

DEDEMSVAART – Duport in het Overijsselse Dedemsvaart is een familiebedrijf dat in 
1977 werd opgericht. Het bedrijf is van oudsher actief in de agrarische sector, maar 
met het importeurschap van Lindner heeft het ook een link met de bosbouw en de 

houtverwerkende industrie.

Onafhankelijke journalisten kozen in 2020 
de Lintrac tot ‘Machine of the Year’.

Voor de bosbouwindustrie heeft Duport met Lindner een geweldige troef in handen.Met het importeurschap van Lindner heeft Duport een link met de bosbouw en de houtver-
werkende industrie.
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Unimog: robuust en toch flexibel 
Een Mercedes-Benz Unimog is gebouwd om haast iedere horde te nemen. In de bosbouw en 
houtindustrie waar vaak buiten de gebaande paden wordt gewerkt, heeft de robuuste bedrijfswagen met 
vierwielaandrijving en extreme torsieflexibiliteit een voorsprong. Met een terreinvaardigheid die perfect 
is voor de aan- en afvoer van materiaal is de Unimog een alleskunner waarop je kunt bosbouwen. 

BB0146

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

BIJ ELKAAR MEER DAN 100 JAAR ERVARING

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

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

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

Prakti jk Centrum Bomen
Asselsestraat 328 b

7312 TR Apeldoorn

� 085 4844760

� info@pcbomen.nl

�   www.pcbomen.nl

BB0123
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Frans Konijn is oprichter en direc-
teur van de Beemster School 
voor Meubelmaken. In 2022 
bestaat de School 14 jaar. “We zijn 

in 2008 gestart met de School door cur-
sussen te geven aan kennissen, vrienden 
en klanten die graag zelf iets wilden leren 
maken; een stoel opknappen, een kistje 

maken enzovoort. We startten met de 
School vanuit ons meubelmakerbedrijf 
omdat door de toenmalige financiële 
 crisis de opdrachten voor interieurs en 
keukens sterk afnamen. Inmiddels 
 voeren we al een paar jaar geen opdrach-
ten meer uit en is het bedrijf helemaal 
gericht op ons opleidingsprogramma.”

Sociale relaties
Dat de School voortkomt uit het bedrijf 
‘Konijn Meubelmakers’ is logisch te ver-
klaren. Dat hanteerde het motto ‘Geeft 
wensen vorm’. Frans Konijn: “Daarmee 
gaven we aan hoe belangrijk sociale rela-
ties zijn bij het maakproces. Mensen 
leren bij ons niet alleen goed meubel-

maken, ze doen bij ook inspiratie op. De 
aandacht voor de individuele leerling én 
het groepsproces is belangrijk. Belangrijk 
dat leerlingen elkaar helpen. Ons leerlin-
genbestand is heel verschillend. Een 
aantal mensen volgt de opleiding als 
vrijetijdsbesteding. Maar er zijn er ook 
die een carrièreswitch willen maken en 
een bedrijf willen starten. Of mensen die 
in het vak zitten en zich willen bijscholen. 
Leerlingen hebben allerlei achtergron-
den, van timmerman tot tandarts en 
verzekeringsagent en zo verder. We heb-
ben veel vrouwen als leerling. Ook 
komen er regel mat ig men sen d ie 
ondanks een lichamelijke beperking 
goed mee kunnen doen, soms met een 
extra steuntje.”

Wordt Nederlandse linde 
 Europees kampioen?
MAASNIEL – ‘Ik ben Tilia. Een leven-
dige, moderne vrouw in de bloei van 
mijn bestaan. Nog maar 150 jaar 
jong. Geworteld in mijn lokale 
gemeenschap reik ik de hele wereld 
de hand, met mijn eigen, unieke 
Instagram-account. Meer dan 
 drieduizend volgers van Londen tot 
Teheran volgen mijn reis door de 
 seizoenen, foto na foto. Geplant aan 
het begin van de Industriële Revolu-
tie voel ik mij betrokken bij het kli-
maat. Ik eet geen vlees, ik vlieg niet, 
ik neem zelfs CO2 op. Ik ben klimaat-
bestendig en geweldig voor de biodi-
versiteit. Ik leef en adem voor toe-
komstige generaties, #ikbentilia’.

‘I am Tilia. Ik ben Tilia’. Met deze slogan 
bindt SBNL Natuurfonds, samen met de 
beheerder van de boom, Maarten van 
Essen, de Europese strijd aan om de titel 

Tree of the Year. De zomerlinde (Tilia 
platyphyllos) in de tuin van de voorma-
lige pastorie in Maasniel is de Neder-
landse inzending voor deze verkiezing. 
Deze linde werd vorig jaar in oktober, na 
een nationale stemronde, met ruim 
4.300 stemmen verkozen tot De Boom 
van het Jaar 2021.

Russische inzending geschrapt
De Europese verkiezing Tree of the Year 
wordt sinds 2011 jaarlijks georganiseerd 
door de European Partnership Associa-
tion. Inmiddels nemen in totaal zestien 
landen deel.  Daarbij opgemerkt dat in 
verband met de oorlog in Oekraïne de 
Russische deelname is geschrapt. De uit-
slag wordt bekend gemaakt op 22 maart.

De Europese verkiezing Tree of the Year 
is te vinden via:  www.treeoftheyear.org 
en www.deboomvanhetjaar.nl.

Circulair-kozijn winnaar Innovatie Top 20
DEVENTER – Het nieuwe Circulair-
Kozijn van WEBO heeft de publieks-
prijs gewonnen van de Overijsselse 
Circulaire Innovatie Top 20. Het 
kozijn is opgedeeld in twee delen.  
De buitenzijde kan gedemonteerd of 
vervangen worden. De binnenzijde 
bestaat uit gerecycled resthout of 
hout uit een Nederlands duurzaam 
beheerd bos. 

Aan de ontwikkeling van het kozijn ging 
een gezamenlijk onderzoek vooraf door 

WEBO, Teknos, Innodeen, SHR, Univer-
siteit van Wageningen en hogeschool 
Saxion. Lars Koldeweij, Procesmanager 
bij WEBO: “Hout gaat in de meeste geval-
len als grondstof verloren, terwijl het 
materiaal uitermate geschikt is voor 
recycling. Door te kiezen voor sloophout 
kunnen we onze restromen verhogen, 
CO2 langer opslaan en de uitputting van 
onze aarde voorkomen. Naast gerecycled 
hout kan er ook gekozen worden voor 
hout uit Nederland, gegarandeerd uit 
een duurzaam beheerd bos. Zo besparen 

we nog meer CO2 door korte reisafstan-
den voor materialen.”

 ■ Nadere informatie: 
www.circulairkozijn.nl

Het prijswinnende kozijn heeft twee 
delen. De buitenzijde is te demonteren 

of vervangen. De binnenzijde bestaat uit 
gerecycled resthout of hout uit 

Nederlands duurzaam beheerd bos.

‘I am Tilia. Ik ben Tilia’. 
Met deze slogan bindt 

SBNL Natuurfonds, 
samen met de beheerder 

van de boom, Maarten 
van Essen, de Europese 

strijd aan om de titel Tree 
of the Year.

Het cursus- en opleidingsaan-
bod van de Beemster School 
voor Meubelmaken is in de loop 
der jaren ontwikkeld tot een 
erkende en gecertificeerde 
beroepsopleiding.

Erkend en gecertificeerd
Het cursus- en opleidingsaanbod van de 
School is in de loop van de jaren ontwik-
keld tot een erkende en gecertificeerde 
beroepsopleiding. De volledige opleiding 
is met één dagdeel per week in 3 jaar te 
volgen. In het eerste jaar is er veel aan-
dacht voor de begi nselen van het 
ambacht. In het tweede jaar kan men 
specialisaties volgen en in het derde jaar 
werken de cursisten hun eigen ontwerp 
uit. Daarna krijgen ze een certificaat op 
MBO3-niveau.

“Veel van onze cursisten zijn in het 
 dagelijks werk en leven met hun hoofd 
bezig. Op de school ben je vooral bezig 
met je handen. Zo zijn we gekomen op 
onze slogan: ‘Leren denken met je han-
den’. De meeste cursisten herkennen zich 
erin. herkennen zich in een andere 
manier van werken.”

Het vak van meubelmaken is complex en 
veelzijdig. Er komt veel kennis en erva-
ring bij kijken. En veel verschillende 
technische oplossingen. “Door die com-
plexiteit, de kennis van materiaal en 
techniek voor houtbewerking zijn we in 
staat om een goed lesprogramma op te 
zetten voor de circulaire houtbouw, die in 
de nabije toekomst meer toegepast zal 
worden. Wij zijn in overleg met onze 
gemeente om die kennis in het voorjaar 
te laten zien en te integreren in hun 
bouwbeleid”, aldus Konijn, die benadrukt 
dat de school op zoek is naar docenten.

Voor meer informatie, neem contact op 
met Frans Konijn, telefoon: 0299 - 603 
092 of e-mail: info@beemsterschool-
voormeubelmaken.nl.

 ■ www.beemsterschoolvoormeubel-
maken.nl

‘Je handen leren denken’
ZUIDOOSTBEEMSTER – “We zitten op een moment dat we willen inspringen in circulair bouwen en houtbouw. We denken na 
over hoe we ons opleidingsaanbod kunnen aanpassen en verbreden. Tot nu toe richten we ons op de vakken meubelmaken en 
interieurbouw. We denken dat er ook veel vraag komt naar kennis om met hout circulair te bouwen”, zegt Frans Konijn.
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ZICHTBAAR BETER

YOUR
WORKING
MACHINE

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

BB0068

ASPEN D
SCHONE DIESELBRANDSTOF

Beter voor mens, machine & milieu 

NIEUW

Het was een uitdaging een brandstof te 
 produceren die zowel het milieu als de 
gebruiker ten goede komt, zonder in te leveren 
op de prestaties van motor en machine. Nu 
kunnen we een schone diesel bieden van 
consequent hoge kwaliteit!

Verkrijgbaar bij uw tuin- en parkspecialist.

9 t/m 11 januari 2018

BB0075
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Al bijna 30 jaar is het de missie van FSC om 
bossen te herstellen en te beschermen. Als 
FSC-bosbeheer plaatsvindt, waar ook ter 
wereld, is sprake van een gezond bos dat 

leeft. Dat maakt FSC-bosbeheer een belangrijk 
instrument tegen ontbossing. Door te kiezen voor 
FSC-producten geef je de boseigenaar de middelen 
om het bos duurzaam te beheren. Dat betekent ook 
dat bos niet kan worden omgezet in gebieden voor 
palmolie-, soja- of veeteelt.

Wat maakt het werken voor FSC Nederland 
aantrekkelijk?
“Dat FSC een initiatief is dat economische, sociale en 
ecologische belangen daadwerkelijk samenbrengt, 
spreekt me erg aan. Bossen beschermen door ze een 
economische waarde te geven én eisen te stellen aan 
hoe ze beheerd worden en hoe er omgegaan wordt 

met de mensen die er leven. Verder hebben we een 
geweldig leuk team om mee te werken.”

Waar liggen de kansen?
“Er zijn nog teveel mensen die juist vanuit hun hart 
voor duurzaamheid geen tropisch hout gebruiken. 
Maar als er meer FSC-gecertificeerd tropisch hout 
gebruikt wordt, kunnen er juist méér bossen 
beschermd worden en is de druk om het land anders 
te gaan gebruiken minder. Bovendien is hout voor 
veel toepassingen een heel milieuvriendelijk (bouw)
materiaal.”

Wat zijn de voornaamste  bedreigingen?
“De grootste kansen liggen bij overheden, maar 
paradoxaal genoeg vormen zij ook de grootste 
belemmering: overheden schrijven als opdracht-
gever gecertificeerd hout voor bij bijvoorbeeld bouw-

projecten of rond weg- en waterbouw, maar lang niet 
altijd wordt ook gecontroleerd of er daadwerkelijk 
duurzaam hout geleverd is. Voor bedrijven die 
investeren in certificering en daarmee in verant-
woord bosbeheer is dat soms frustrerend (en voor 
ons ook).”

Welke organisatie/persoon binnen uw sector 
verdient een compliment?
“Gelukkig zijn dat er velen: veel houtbedrijven, 
bouwers, retailers, overheden en bosbeheerders 
verdienen een compliment voor hun ambities op het 
gebied van behoud van de bossen. Maar als ik er één 
moet noemen dan zeg ik: mijn voorgangster 
Liesbeth Gort. Die is met een ambitieus nieuw 
initiatief gestart om het verdienmodel van bossen te 
verbeteren. Treevive wil klimaatfinanciering 
zoeken voor het behoud, herstel en duurzaam 

beheer op lange termijn van tropische bos-
landschappen.”
 
Waar moet FSC over 10 jaar staan?
“FSC is dan een vanzelfsprekende garantie van 
ontbossingsvrije producten. Het areaal FSC-
gecertificeerd natuurlijk bos in de tropen is een 
veelvoud van wat het nu is. Hout is natuurlijk het 
bekendste ‘bosproduct’, maar het gaat ook om 
bi j vo orb e eld k u rk ,  ba mb o e,  b o s v r ucht en , 
paddenstoelen of natuurlijke latex. Of wat te denken 
van kunstmatige cellulosevezels die zijn afgeleid van 
hout en vaak voor kleding worden gebruikt, zoals 
viscose, modal en lyocell? Met behulp van allerlei 
nieuwe technieken zoals satellietobservatie, 
blockchain, houtidentificatie en digitale audits 
wordt de ketencertificering eenvoudiger zonder  
aan betrouwbaarheid in te boeten.”

Vijf vragen aan… 
Wyke Smit
UTRECHT – Wyke Smit is sinds oktober vorig jaar directeur van FSC Nederland. Ze zet zich 
onder andere in voor het uitrollen van de strategie 2021-2025 met als doel het beschermen 
en herstellen van bossen wereldwijd. Hierin ligt de focus op drie ambities: 100 procent 
duurzaam hout en papier op de Nederlandse markt, meer houtgebruik in de bouw en ver-
beteren van het verdienmodel van (tropische) bossen.

FSC-directeur Wyke Smit: “De grootste kansen liggen bij overheden, maar paradoxaal 
genoeg vormen zij ook de grootste belemmering.”

Conferentie: ‘Het bos, ons bos’
BAARN - Bossen, bomen en hout leveren een belangrijke bijdrage aan een 
leefbare wereld. Gelukkig is dat inzicht de laatste jaren snel gegroeid. Er zijn 
volop plannen voor aanleg van nieuwe bossen, meer klimaatslim bosbeheer 
en meer gebruik van hout. Waar bosbeheer in het verleden een zaak was van 
bestuurders en professionals, spelen private initiatieven een steeds grotere 
rol. Om de kansen die dit biedt goed te kunnen benutten organiseert de 
 Coalitie Bos & Hout de conferentie ‘Het bos, ons bos’.

De conferentie op donderdag 14 april 
wordt gehouden in Kasteel Groeneveld 
in Baarn (van 10.30 uur tot 16.30 uur) en 
is met name interessant voor private ini-
tiatiefnemers die iets willen met het bos, 
voor de beheerders van dat bos, en voor 
beleidsmakers en -uitvoerders die in dit 
krachtenveld maatschappelijke doelen 
willen halen. 

Voor de lunch is ruimte voor een interac-
tief gesprek met als thema ‘Wat is er aan 
de hand met het bos in het publieke 
debat?’ Zev Starmans (ministerie van 
LNV) licht toe hoe het bos erbij staat en 
wat de overheden ermee willen. Floor 
Verdenius (Burgerinitiatief Klimaatbo-
men) geeft inzicht in de lopende private 
initiatieven en wat zij daarmee nastre-
ven en ervaren. En Arjen Buijs (Wage-
ningen University & Research) plaatst 
deze ontwikkelingen in de context van 
maatschappelijke betrokkenheid en 
benoemt de succesfactoren voor produc-
tieve samenwerking.

Na de lunch zijn er vier parallelle werk-
sessies, waarbij de deelnemers kunnen 
kiezen uit vier thema’s: 
1. Meer bomen op landbouwgrond. 
2. Welk bos willen we: Puur natuur of 

multifunctioneel? 
3. Tempo en volume, of alle ballen op 

kwaliteit? 
4. Klimaatcompensatiebossen: wat is het 

en hoe pak je dat aan?

Deelname aan de conferentie is op uit-
nodiging. Niet direct aangeschrevenen 
kunnen zich aanmelden via e-mail: 
mail@probos.nl 

Breedband bomenzaag biedt tal van  
mogelijkheden
HOLTEN - Wigink Hooiber-
gen en Gebinten in Holten 
beschikt sinds 2019 over 
de eerste breedband 
bomenzaag van Woodmi-
zer in Nederland, oftewel 
de WB 2000. 

Deze zaag is voorzien van een 
aan- en afvoertafel met sor-
teermogelijkheid, wordt 
bediend met twee joysticks en 

kan boomstammen verzagen 
met een totaallengte van 10 
meter en diktes tot ongeveer 
80 centimeter. Wigink ver-
zaagt veel eiken en douglas 
voor de productie van hooi-
bergen en gebintconstructies 
en daarnaast planken en ove-
rig balkhout ten behoeve van 
overkappingen priëlen, bui-
tenbanken, tafels en alle ove-
rige houtcreaties.

Ook hooibergroedes zagen 
behoort tot de mogelijkheden. 
Tevens levert het bedrijf veel 
bezaagd hout op aanvraag 
voor aannemers en particu-
lieren desgewenst onder CE 
markering.

 ■ Nadere informatie: 
Wigink Hooibergen& 
Gebinten 
Telefoon: 0548 – 36 38 83 
www.wigink.nl

De breedband bomenzaag van Woodmizer geeft Wigink de 
mogelijkheid om boomstammen te verzagen met diktes tot 

80 centimeter.

Private initiatieven spelen 
een steeds grotere rol bij de 

aanleg van bos. Maar op 
welke manier kan en moet 

daar ruimte aan gegeven 
worden? 
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Tree Invent is officieel
Haglöf importeur5 JA

AR

Digitech Professional II (DPII) Vertex Laser G
eo

Hét meetinstrument voor o.a. staand en liggend hout en 
bosinventarisatie. Optimaliseer uw meetwerk, bespaar veel 
tijd en beschik over de juiste meetgegevens.

De aanwasboor is een klassiek instrument voor snelle 
en betrouwbare resultaten bij het evalueren van leeftijd, 
aanwas en degelijkheid van bomen. Aanwasboren 
worden ook o.a. gebruikt voor het controleren van 
verval, houtdichtheid en chemische penetratiecontrole.

Afstandmeting met hoge 
precisie laser. • Afstand van 
46 cm tot 700 meter • Ideaal 

voor 3D metingen. • Bluetooth® 
BLE en kompas • Haglöf Link 
app voor uitlezen gegevens

Diverse Uitbreidings
mogelijkheden mogelijk

tijd en beschik over de juiste meetgegevens.

Diverse Uitbreidings
mogelijkheden mogelijk

tijd en beschik over de juiste meetgegevens.tijd en beschik over de juiste meetgegevens.

Diverse Uitbreidings
mogelijkheden mogelijk

App Haglof Link

Aanwasboor
De aanwasboor is een klassiek instrument voor snelle 
en betrouwbare resultaten bij het evalueren van leeftijd, 

verval, houtdichtheid en chemische penetratiecontrole.

Tree Invent

Hollandseweg 7h

6706 KN Wageningen

085 - 877 02 11

Info@treeinvent.nl

www.treeinvent.nl

Bekijk al onze 
producten van Haglöf

Slimme software 
oplossingen 

TreeInvent combineert knowhow 
van de bos en houtsector met 

de nieuwste software. 

TreeInvent ontwikkeld 
producten en oplossingen 

op maat.

Weten welke oplossing we voor jou 
kunnen realiseren, neem eens contact 
met ons op.

BB0149
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Nieuwe D60 stobbenfrezen 
van FSI
OEKEN - Met de nieuwe D60 modellen 
presenteert FSI twee zeer complete 
stobbenfrezen, aangedreven door een 
krachtige stage V dieselmotor van 60 
pk. De D60 is er als 4WD uitvoering 
met afneembare dubbelluchtset of in 
een uitvoering met rupsonderstel. 
Beide modellen zijn standaard voor-
zien van radiografische besturing. 

Waar de two-speed functie een opti-
male verhouding tussen snelheid en 

tractie mogelijk maakt,  garandeert de 
auto-pilot optimale freesprestatie. 
Ondanks een groot zwenk- en freesbe-
reik heeft de D60 een minimale bui-
tenbreedte van slechts 80 centimeter. 

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

Zaagketting met speciale aanscherpvijlen
AMSTERDAM  - Met de 3/8" Rapid Hexa intro-
duceert Stihl een zaagketting met een nieuwe 
tandvorm. Dankzij de Hexa slijpvorm en de 
smalle slijpvoeg overtreft deze vorm het zaag-
vermogen van een 3/8" Rapid Super met 10 
procent. 

Het nieuwe Stihl 3/8" Rapid Hexa zaagsys-
teem ondersteunt professionals in de bos-
bouw bij hun dagelijkse werkzaamheden. 
Het zaagsysteem bestaat uit een nieuwe zaag-
ketting en speciaal ontworpen aanscherp-
vijlen. De zeshoekige vorm van de Hexa vijl is 
perfect afgestemd op de zaagtand van de 3/8" 
 Rapid Hexa ketting en zorgt er zo voor dat de 
ketting nog sneller geslepen wordt in vergelij-
king met een ronde vijl. Met deze vijl kunnen 
bovendien ook minder geoefende gebruikers 
hun materiaal eenvoudig bijslijpen met de 
ideale aanscherphoek. Het resultaat: een 
zaagketting die in de hoogste kwaliteit is 

 bijgeslepen, die lang scherp blijft en daardoor 
een langere levensduur bereikt met dezelfde 
uitstekende zaagresultaten. Zo merken pro-
fessionele gebruikers bijvoorbeeld duidelijk 
het verschil wanneer ze bomen vellen, van 
takken ontdoen en op lengte zagen, vooral als 
ze schuin op de houtvezels moeten zagen. 
De zaagketting is ook verkrijgbaar onder de 
naam 3/8“ Rapid Hexa 3 (RH3) als terugslag-
arme versie met knobbelaandrijfschakels. 

 ■ Nadere informatie:
Stihl
Telefoon: 020 - 718 3701
www.stihl.nl

Nieuwe generatie velkop 
VIEREMÄ (F) - Ponsse presenteert de nieuwe 
Ponsse H8-velkop. Een krachtige invoer, 
 stevige grip en een solide maar toch wend-
baar frame zijn kenmerken van de H8-velkop. 
Active Speed is als nieuwe functie beschik-
baar voor de velkop.

Met Active Speed kan de werksnelheid van de 
velkop worden aangepast op basis van de 
boomsoort en de stamdiameter. Uitgerust 
met deze nieuwe functie, is het werken met 
de H8-velkop soepel en productief, ongeacht 
de boomdiameter. 

“We hebben ons productassortiment velkop-
pen actief samen met onze klanten ontwik-
keld. Veel van onze klanten werken in uitda-
gende omstandigheden, daarom geven hun 
ontwikkelingsideeën ons de best mogelijke 
feedback voor productontwikkeling. Met zijn 
volledig nieuwe structuur is de nieuwe 
H8-velkop ideaal voor het verwerken van 
grote bomen”, zegt productmanager Janne 
Loponen

Volledig geüpgraded nieuwe structuur
De nieuwe velkop kan worden gemonteerd op 

Ponsse Ergo en Bear, de 
sterkste harvester in het 
assortiment. De struc-

tuur van de oogstkop is ontworpen voor een-
voudig onderhoud en het frame is gebouwd 
om nog duurzamer te zijn. Een krachtige 
 voeding, gecombineerd met een geometrie 
die grotere stammen stevig ondersteunt op 
invoerrollen, garandeert een hoge productivi-
teit en brandstofbesparing. De automatische 
functies van het door Ponsse ontwikkelde en 
gebouwde Opti-besturingssysteem regelen de 
invoersnelheid en zaagbeweging, afhankelijk 
van de boomdiameter, en zorgen voor snel en 
precies zagen.

Alle Ponsse-oogstkoppen zijn ontworpen om 
de zwaarste omstandigheden te weerstaan. 
Ze worden gekenmerkt door een eenvoudige 
en solide structuur waardoor ze in verschil-
lende oogsttoepassingen kunnen worden 
gebruikt. Uitgebreid ontwerp is van toepas-
sing op zowel mechanische componenten als 
de elektronische besturing, besturing en soft-
ware. 

 ■ Nadere informatie:
Ponsse
Telefoon: +358 - 40 502 8018
www.ponsse.com

Textielsharing ontlast 
de bedrijfsleiding
MECHELEN (B) - Huren of 
kopen? Het is vaak de eerste 
vraag als het om beroeps-
kleding gaat. Kopen lijkt de 
 eenvoudigere en snellere oplos-
sing. De daaropvolgende logis-
tiek wordt echter vergeten: wie 
wast de soms zwaar bevuilde 
 kleding? Wie bekommert zich 
om de reparatie van een 
kapotte broek of jas? En wat   
als er kleding moet worden 
 nabesteld voor nieuwe 
 mede werkers? Een professio-
nele textieldienstverlener kan 
voor dit alles zorgen.

Een huurservice voor beroeps-
kleding helpt al bij de keuze van 
passende kledingstukken. Zo 
kan je er zeker van zijn dat de 
geldende normen en bescher-
mingsvereisten in rekening 
worden genomen. Aanschaf, 
opslag en verzorging, maar ook 
maatwissels, bijbestelling en 
reparatie maken allemaal deel 
uit van het pakket. In tegenstel-
ling tot een ‘doe-het-zelf-oplos-
sing’ zijn de gemaakte kosten 
vanaf het begin transparant en 

planbaar door het service-
contract.

Wat ook belangrijk is: uitvoerig 
gecertificeerde textieldienst-
verleners zoals MEWA zorgen 
er niet alleen voor dat klanten 
hygiënisch onberispelijke 
 kleding krijgen, maar ze garan-
deren ook dat de verwerking zo 
energiezuinig en milieuvrien-
delijk mogelijk gebeurt.

Werkkleding moet bovenal 
slijtvast en weerbestendig zijn. 
Elastische en ademende stoffen 
en ergonomische pasvormen 
zorgen voor maximale bewe-
gingsvrijheid en optimaal 
draagcomfort. Er is een ruime 
keuze aan varianten, afhanke-
lijk van het toepassingsgebied 
en de vereisten. Het is daarom 
de moeite waard om zorgvuldig 
te kijken bij het maken van je 
keuze. 

 ■ Nadere informatie:
MEWA Servibel NV
Telefoon +32 - (0)15 45 15 80
www.mewa.be

Service Kits
BREDA - Een regelmatig onder-
houd van het gereedschap 
garandeert dat het betrouwbaar 
werkt en lang meegaat. Om 
 eigenaren en gebruikers daarbij 
te helpen biedt Stihl Service 
Kits aan voor een breed assorti-
ment benzinemachines, van 
kettingzagen en bosmaaiers tot 
heggenscharen, bladblazers en 
doorslijpmachines. 

DezeService Kitsbevatten alle 
essentiële onderdelen voor een 
gemakkelijk onderhoud, zoals 
een luchtfilter, bougie en 
brandstoffilter. Voor eigenaars 
van tuingereedschap zijn er ook 

verschillende Stihl Care & 
Clean Kits beschikbaar. Ze ver-
gemakkelijken het onderhoud 
en de reiniging van bijvoor-
beeld grasmaaiers en robot-
maaiers of heggenscharen en 
bosmaaiers. Zo helpen ze  de 
prestaties van de machines op 
peil te houden. 
Net zoals de Stihl Service Kits 
zijn de Stihl Care & Clean Kits 
vanaf nu verkrijgbaar bij de 
Stihl dealer.

 ■ Nadere informatie:
Stihl
Telefoon: 020 - 71 83 701
www.stihl.nl

Een huurservice voor beroepskleding helpt bij de keuze van passende 
kledingstukken. 

De innovatieve 3/8“ Rapid Hexa zaagketting met 
speciale Hexa-aanscherpvijlen blinkt uit in zaag-
vermogen en levensduur.

Met de nieuwe D60 modellen presenteert FSI twee zeer 
complete stobbenfrezen, aangedreven door een krachtige 
stage V dieselmotor van 60 pk.

De Stihl Service Kits bevatten alle essentiële onderdelen voor een 
gemakkelijk onderhoud.

Alle Ponsse-velkoppen 
worden vervaardigd en 
ontworpen in de Ponsse-
fabriek in Vieremä, 
Finland.
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Service overeenkomsten zonder 
onaangename verrassingen tegen een 
vast tarief met langere onderhouds-
intervallen en een optimale betrouwbaarheid.

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

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

Dat u lekker werkt. Daar ligt onze focus.

Begin de dag goed.
TimberCare

www.axsel.com Een merk van

Multiple chip
Een greep uit ons assortiment oersterke Chippers

Kies uw favoriete chipper. Bijvoorbeeld 
de hierboven aangevinkte AX9045.

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

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

AX9045

AX6060

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

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