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AGROFORESTRY IN OPMARS
WAGENINGEN – Agroforestry, de combinatie tussen bosbouw en land-
bouw is in opmars. Bij Lelystad is sinds twee jaar een project gaande 
waarbij walnoten en hazelaars gecombineerd worden met de brede 
stroken aardappelplanten. Het is een project van Wageningen 
University & Research. 

De bomen halen de dieper liggen-
de voedingsstoffen en water uit de 
bodem. De aardappelen onttrek-

ken deze voedingsstoffen en het 
water meer aan de oppervlakte. Al 
met al een efficiënter gebruik van 

de bodem. Het is één van de vele 
voorbeelden van Agroforestry 
waarmee volop geëxperimenteerd 
wordt. Er zijn wat kinderziektes, 
maar de resultaten zijn hoopvol. 
Vandaar dat het project deze win-
ter  wellicht uitbreid wordt tot en-
kele tientallen hectares. 

BEHEERDERSDAG DIGITAAL
EDE – Het is al bijna een vanzelf-
sprekendheid. De laatste vrijdag 
v a n  s e p t e m b e r  s t a a t  d e 
Beheerdersdag op de agenda. 
Ook dit jaar is dat het geval, maar 
in verband met het corona-virus 
heeft de organisatie gekozen voor 
een digitale variant. Diverse actu-
ele onderwerpen passeren tus-
sen 10.00 en 12.30 uur de revue. 
Inschrijven kan via de website be-

heerdersdag.nl. Een uitgebreid 
interview met de organisatie is 
terug te vinden op pagina 4.

BOOM VAN HET JAAR 2020
LEERSUM – Welke provinciale 
boom mag zich in 2020 De Boom 
van het  Jaar noemen? Uit 87 
aangemelde bomen met de bij-
behorende verhalen heeft de jury 
van de Boom van het Jaar-ver-
kiezing twaalf bomen (één voor 
iedere provincie) genomineerd. 
Stemmen kan tot 14 oktober via 
de website www.boomvanhet-
jaar.nl. De winnaar is tevens de 
Nederlandse inzending voor de 

European Tree of the Year 2021. 
Het draait om markante bomen 
met een bijzonder verhaal. Het 
kan gaan om een historisch ver-
haal of om een boom met een bij-
zondere waarde voor een dorp of 
stad. De Heksenboom van Zwar-
te Kaat in Bladel (zie foto) werd 
afgelopen jaar met 9840 stem-
men gekozen tot Boom van het 
Jaar 2019. (foto: Rob Visser Photo-
graphy)

Onterechte subsidies voor 
natuurorganisaties
APELDOORN - Nederlandse na-
tuurorganisaties hebben jaren-
lang ten onrechte vele miljoenen 
euro’s subsidie gekregen om na-
tuurterreinen aan te kopen. Dat 
was ontoelaatbare staatssteun 
die moet worden terugbetaald. 
Dat blijkt uit een attest van de 
hoogste Europese rechter. 

Het gaat om aankoopsubsidies die 
Natuurmonumenten en de twaalf 
provinciale landschappen hebben 
ontvangen tussen 1993 en 2012, 
om gronden te kopen. Die perce-
len gingen vervolgens  deel uitma-
ken van de ecologisch hoofdstruc-
tuur of ze kregen de status Natura 

2000-gebied. Particuliere organi-
saties waaronder de stichting ach-
ter nationaal park De Hoge Veluwe 
vinden dat zij hierdoor benadeeld 
zijn. Zij vinden dat sprake is van 
oneerlijke concurrentie: een orga-
nisatie als Natuurmonumenten 
kan inkomsten verwerven dankzij 
terreinen die ze gratis heeft ver-
worven, terwijl andere partijen 
diep in de eigen buidel moeten tas-
ten om hetzelfde te bereiken.

Nu de subsidies volgens de Euro-
pese rechter onterecht zijn ver-
sterkt, moeten de ontvangers boe-
terente betalen over het ontvan-
gen geld. Die bedragen kunnen tot 

in de honderden miljoenen euro’s 
lopen. Natuurmonumenten laat 
weten dat het samen met de 
twaalf provinciale landschappen 
erop vertrouwt dat een nieuwe on-
derzoeksprocedure door de Euro-
pese commissie ertoe zal leiden 
dat de oude subsidieregeling we-
derom wordt goedgekeurd. De ad-
vocaat van aanklagers verwacht 
dat niet en is van mening dat de 
boeterente sowieso betaald moet 
worden. In het uiterste geval zul-
len de Landschappen en Natuur-
monumenten gronden moeten 
verkopen. (Bron: Dagblad Trouw)

GELD VOOR BOA’S EN BOS-
WACHTERS
EDE - Boswachters en bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) heb-
ben het niet makkelijk. Deze zomer zijn, als gevolg van het coronavirus 
duidelijk meer mensen te vinden die zich recreërend, fietsend of wan-
delen in de Nederlandse natuur ophouden. Boa’s en boswachter krij-
gen subsidie voor opleidingen, om zo  plaatselijke problemen het 
hoofd te kunnen bieden.  

Dat niet iedereen zich gedraagt, 
zoals dat hoort in de natuur is wel 
duidelijk. Zo blijft veel zwerfafval 
achter in de natuur, maar ook 
moeten de boa’s  steeds vaker op-
treden bijvoorbeeld bij illegale 
feestjes of picknickbijeenkomsten 
in de natuur. De boa’s hebben een 
speciale taak, maar vooral ook ta-
ken erbij gekregen. Die extra eisen 
die aan de groene boa’s worden 
gesteld vanwege de openbare 

orde en veiligheid betekenen ook 
extra opleidingseisen en daarmee 
hoger  opleidingskosten. De Minis-
teries van Justitie & Veiligheid en 
van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit willen daarom tege-
moet komen aan de hoge oplei-
dingskosten voor groene werkge-
vers met groene boa’s en stellen 
daarvoor gezamenlijk jaarlijks 
15.000 euro beschikbaar. 
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DE BOSBOUW IS EEN 
UITGAVE VAN



     (0317) 76 90 45
     info@borgmanbeheer.nl          

        borgmanbeheer.nl

Toegewijd partner voor bos, 
natuur en landschapsbeheer

    Bosontwikkeling

     Boomveiligheidscontrole

     Hout- en biomassaketens

     Flora & Faunachecks
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SKH verzorgt certificeringen voor producten, 
processen en personen in de markten 
Veiligheid, Milieu, Industrie, Bouw, 
Dienstverleningen en Agriculture. 

Persoonscertificatie Productcertificatie 

 

Procescertificatie 

Nieuwe Kanaal 9c  T: 0317-453 425 

6790 PA Wageningen E: mail@skh.nl 

 SKH.NL 

zekerheid met meerwaarde
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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
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ik wil graag informatie 
uit de bossector

JA

BEL OF MAIL ONS
055-360 43 43

joopschuurman@hetnet.nl

ADVERTENTIE

Bos is belangrijk! Daarom laat u uw boswerk uitvoeren door een 
 ervaren en deskundig bedrijf dat met u meedenkt en maatwerk levert. 
Een bedrijf dat zorg draagt voor een optimale benutting én opbrengst 
van het hout dat u laat oogsten. Een bedrijf dat het bos na de oogst 
achter laat zoals ú dat wilt. U belt een bedrijf dat aangesloten is bij 
de AVIH: betrouwbare ondernemers bij u in de buurt.

Voor informatie bel ons op 030-6930040 en/of 
kijk op de website: www.avih.nl

Wie ondernemen in bos en 
hout in het bloed zit, sluit 
zich aan bij dit netwerk. 
Samen sta je sterker!

BB0105

Gratis huisje Veluwe
In ruil voor boswerk/bouw hout-

schuur/aanleg varkensraster komen-
de 6 maanden gratis bewoning van 

eenvoudige maar sfeervolle recreatie 
woning op schitterende locatie (2 hec-

tare) omgeving Vierhouten.
Reactie (graag wensen, beschikbare 
tijd en vaardigheden noemen) naar:

deschapenschuur@xs4all.nl

BOS en/of weiland
Te koop gevraagd

voor belegging
Info tel. 0252-514790

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

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

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

elsbethvanandel@gmail.com

Kleine regel advertenties prijs € 25,-

“KORTE REGELS” DUITSE EXPORT RONDHOUT ZAKT IN 
SEATTLE – Duitsland zette in het 
eerste kwartaal van 2020 de lijn 
van afgelopen jaren door. Ook in 
Q1/2020 exporteerden onze 
 oosterburen een record aantal 
kuubs (softwood) rondhout. 50 
Procent daarvan ging naar Chi-
na. En toen maakte de wereld 
kennis met Covid-19.

Dat blijkt uit cijfers van Wood 
Resources International. De 
Duitse rondhoutmarkt blijkt in 
grote mate afhankelijk van 
 export. Dat brengt risico’s met 

zich mee, want door de opkomst 
van het corona-virus zagen veel 
zagerijen zich genoodzaakt te 
stoppen met de productie. Ook 
de inlandse markt zakte in, het-
geen resulteerde in een forse 
prijsdaling. De prijzen variëren 
overigens sterk per regio en zijn 
ook afhankelijk van de beschik-
baarheid en het hout ter plaatse. 
Ook de aantastingen van het 
hout door de bastkever en de let-
terzetter heeft invloed op de 
kwaliteit van het hout en dus ook 
op de prijs. Aan het eind van het 

eerste kwartaal van 2020 waren 
de prijzen al zo ver gezakt dat ze 
niet langer toereikend waren om 
de productiekosten te dekken. 
De export van Duits rondhout 
steeg de afgelopen vijf jaar van 
2.1 miljoen kubieke meter in 
2014 tot 7.4 miljoen kuub in 2019. 
China is daarbij de grootste af-
nemer, zo’n 50 procent. In het 
eerste kwartaal ging 2.4 miljoen 
kuub richting de Chinese ha-
vens. Tot 2017 werd er bijna nog 
geen Duits hout verscheept naar 
bestemmingen buiten Europa.  

AMERSFOORT - Staatsbosbeheer 
heeft afgelopen jaar ruwweg 1.6 
miljoen bomen en struiken bijge-
plant. 

Dit voorjaar werd ruim 70 hectare 
nieuw bos gerealiseerd en met 
 financiering van samenwerkings-
partner Shell kwam daar 168 hec-
tare herplant bij in het kader van 
essentaksterfte. Daarnaast ook 
nog tientallen hectares voor het 
klimaat- en stikstofbestendiger 
maken van bestaand bos. Alles bij 
elkaar goed voor bijna 1.6 miljoen 
geplante bomen. We vroegen 
 Harrie Hekhuis, hoofd van de afde-
ling beheer en productie van 
Staatsbosbeheer om een toelich-

ting. Hekhuis: “De bossen, met 
name in Flevoland, Groningen en 
Zuid Holland zijn zwaar getroffen 
door de essentaksterfte. Na een 
fase van kap van de aangetaste 
bomen in verband met de veilig-
heid zijn we ook al volop bezig met 
het vervangen van de aangetaste 
es door mengingen van andere 
loofboomsoorten die het bos toe-
komstbestendig maken.”

Nieuw bos 
Hekhuis: “De aanplant is het begin 
van onze ambitie om in de komen-
de 10 jaar 5000 hectare nieuw bos 
in Staatsbosbeheergebied te reali-
seren. Voor komend plantseizoen 
is meer dan 200 hectare nieuwe 

Staatsbosbeheer 
plant fors bij

bosaanleg gepland. Ook in het re-
guliere bosbeheer zijn er forse uit-
dagingen. Enerzijds vanwege de 
kwaliteitsimpuls conform onze 

bosvisie ‘Groeiende toekomst’, an-
derzijds is het versterken van de 
veerkracht van bossen tegen kli-
maatverandering, droogte en ver-

zuring urgent. De financiering 
blijft van groot belang: alle hulp, 
zowel van private financiers en van 
overheden is hard nodig bij de uit-
dagingen waar we voor staan.”

Revitalisering
“Veerkracht versterken betekent, 
dat we het bos klimaat- en stik-
stofbestendiger maken. We stimu-
leren de verdere ontwikkeling 
naar gemengde structuurrijke 
bossen en versnellen waar zinvol 
deze ontwikkeling ook door het in-
brengen van groepen rijk strooisel 
leverende, droogteresistente en/of 
productieve boomsoorten. Rijk-
strooiselsoorten als linde en es-
doorn als mengboomsoorten op 
daarvoor geschikte groeiplaatsen 
inbrengen, heeft veelal een posi-
tief effect op de voedingsstoffen- 
en vochthuishouding van het bos. 
Ook kunnen ze als zaadbron die-
nen. Kortom: investeringen in het 
toekomstige bos!”

GOLDEN FLAME INVESTEERT 
ALMERE - Van familiebedrijf in de turfhandel naar één van de grootste 
haardhoutproducenten van Nederland. Golden Flame wordt al vier ge-
neraties lang gerund door de familie Van Vliet. En dit succes is hen niet 
zomaar aan komen waaien. 

Het doen van investeringen heeft 
het bedrijf geen windeieren ge-
legd. Want de groeiende vraag 
naar openhaardhout komt voor 
een groot deel bij Golden Flame 
terecht. Niet vreemd, want het be-
drijf heeft door de jaren heen altijd 
de juiste beslissingen weten te 
maken. Hierdoor zijn hun proces-
sen zo goed op orde dat een verde-
re groei simpelweg niet uit kon 
blijven. Om continuïteit te waar-
borgen en om aan de stijgende 
vraag naar openhaardhout te kun-
nen blijven voldoen, moesten ze 

verhuizen naar een nieuwe locatie 
en moest ook de oude kloofmachi-
ne plaatsmaken voor een nieuwe. 
In april is Golden Flame daarom 
verhuist naar Almere, een mooie 
locatie met maar liefst vier laad-
docks. 

Voor de keuze van hun nieuwe 
kloofmachine hebben ze diverse 
referentiebezoeken afgelegd, 
waaronder ook collega Sterhout in 
Boijl, die vorig jaar een Posch 
SpaltFix K-650 had aangeschaft. 
Vooral het zien van de mooie kwa-

liteit haardbokken die deze machi-
ne produceert, mogelijk gemaakt 
door het vernuftige kruismes, en 
de hoge productiecapaciteit van 25 
kuub per uur, gaf de doorslag om 
voor een Posch SpaltFix K-650 Va-
rio stationair te kiezen.

Joystick
Posch importeur Stierman De 
Leeuw heeft de hele installatie in 
Almere verzorgd. Accountmana-

ger Frans Stiekema geeft een toe-
lichting. “De werking van de Spalt-
Fix K-650 Vario zit eigenlijk heel 
logisch in elkaar. Met de hydrauli-
sche invoerrollen wordt de hout-
stam, met een maximale lengte 
van 5 meter en maximale diameter 
van 65 cm, getransporteerd naar 
het 90 cm Harvester kettingzaag-
blad. In de zaagunit (Power-Cut 
650) wordt de stam gezaagd in 
stamschrijven. Via de bufferband 
gaan de schijven vervolgens naar 
de kloofunit (Autosplit). Erg handig 
is de optische sensor boven de 
bufferband. Deze zorgt dat het 
kloofproces automatisch wordt 
gestart, maar ook automatisch 
wordt stilgezet wanneer er een 
geen stamschijf op de toevoer ligt. 
In de kloofunit worden de stam-
schijven door het kruismes met 
een kracht van 16 ton op verschil-

lende plekken gekloofd. Deze ma-
nier van kloven zorgt, door de 
kracht die op het blok terecht 
komt, niet alleen voor hele kwali-
tatieve blokken, maar ook voor een 
rechthoekige vorm.En dit hele 
proces van zagen en kloven is met 
slechts één joystick te bedienen.” 
De Autosplit kloofunit is in te stel-
len op verschillende standen; 
houtblokken met een breedte van 
5 cm tot 15 cm en alles er tussen-
in. 
Naast de SpaltFix heeft Golden 
Flame ook de Posch LogFix aan 
haar machinepark toegevoegd. 
Deze machine zorgt met haar ro-
terende walsen dat ongewenste 
spaanders, schors en splinters 
van het haardhout worden verwij-
derd.  Door middel van een trans-
portband zijn beide machines aan 
elkaar gekoppeld.

Een Posch SpaltFix K-650 Vario stationair 

verwerkt 25 kuub hout per uur.

Bijplant van SBB verdeeld over de provincies
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Het is al bijna een vanzelfsprekendheid. Zoals de derde dinsdag in september staat gereserveerd voor 
Prinsjesdag zo is de laatste vrijdag is van deze maand gekoppeld aan de Beheerdersdag, de ontmoetings-
dag voor iedereen die werkt in het bos, de natuur en het landschap. En daar kan zelfs corona niet tegenop, 
al is dit jaar de fysieke bijeenkomst ingewisseld voor een digitale variant. 

Want vanachter de laptop, tablet of 
telefoon of een ander, misschien 
wel groter, beeldscherm, is het dit 
jaar op vrijdag 25 september mo-
gelijk om een keur aan presenta-
ties te volgen. En om het gevoel 
van de reguliere Beheerdersdag 
vast te houden worden de lezingen 
verzorgd vanaf het bekende land-
goed Mariënwaerdt in Beesd.

Gerard Koopmans, Lotty Nijhuis 
en Barbara Groen tekenen na-
mens de Bosgroepen en de VBNE 
(in samenwerking met twaalf aan-
vullende organisaties) voor de or-
ganisatie van deze unieke Beheer-
dersdag. Koopmans: “Toen het co-
rona-virus alles platlegde en het 
duidelijk werd dat een fysieke bij-
eenkomst met ruim vijfhonderd 
bezoekers en standhouders niet 
mogelijk was, waren we er al vrij 
snel uit. We moesten op zoek naar 
een alternatief. Uiteindelijk zijn we 
uitgekomen bij deze digitale vari-
ant, waarbij de deelnemers van ’s 
ochtends 10.00 uur tot ’s 12.30 uur 
kunnen kiezen uit een gevarieerd 
programma.“

Cadeautje 
“Inschrijven voor de Beheerders-
dag is gratis, maar er is een maxi-
mum van vijfhonderd aanmeldin-
gen”, vertelt Koopmans. “We vra-
gen geen inschrijfgeld, omdat de 
Beheerdersdag moet worden ge-
zien als een plek waar we kennis 
overdragen. Die kennis komt de 
gehele sector ten goede. Natuur-
lijk maken we onkosten, want we 
willen deze digitale variant op een 
professionele manier aan de man 
brengen, maar aan de andere kant 
mis je de sociale component. De 
Beheerdersdag heeft ook een gro-
te mate van gezelligheid en een 
netwerkfunctie. Dat is nu iets las-
tiger. Vandaar dat het gratis is. Zie 

het als een cadeautje van de sa-
menwerkende partners.”

Het drietal benadrukt dat het wat 
hen betreft een eenmalige variant 
is en dat het evenement 2,5 uur 
duurt, omdat een hele dag naar 
een scherm turen niet prettig is. 
Koopmans benadrukt graag direct 
een voordeel. “We hebben het 
aantal lezingen drastisch in moe-
ten perken. Daar waar we normaal 
misschien wel 35 lezingen hebben 
waar bezoekers uit kunnen kiezen, 
daar hebben we er nu maar acht. 
Dat betekent dat we streng hebben 
moeten selecteren. Uiteindelijk 
zijn we dus uitgekomen bij de crè-

Digitale Beheerdersdag 
biedt neusje van de zalm

me de la crème, net neusje van de 
zalm te selecteren, de onderwer-
pen waar het op dit moment alle-
maal om draait als we het hebben 
over bos- en landschapsbeheer”, 
aldus Koopmans, die graag nog 
een voordeel noemt: ”Misschien 
dat we dit jaar ook een geheel 
nieuwe groep bereiken, want hoe 
mooi de Beheerdersdag ook is en 
was, er was altijd een groep die op 
de een of andere manier verstek 
liet gaan. Die groep kan dus dit 
jaar heel makkelijk aanhaken.”

Programma
De Beheerdersdag begint om 
10.00 uur met een opening door 
Hank Bartelink , directeur Land-
schappenNL. Na zijn welkom volgt 
een plenaire lezing ‘De Bossen-
strategie: een sneak preview’. Rob 
Messelink, werkzaam bij de pro-
vincie Overijssel, gaat op deze vrij-
dag in op de actuele  Bossenstra-
tegie en wat daar zoal bij komt kij-
ken. De Nationale Bossenstrategie 
omschrijft de uitgangspunten van 
de sector als het gaat om het bos. 
Punten als maatschappelijk be-
lang, de multifunctionaliteit van 
het bos en de diversiteit komen 
uitgebreid aan bod. Na deze ple-
naire lezing kunnen deelnemers 
twee keer kiezen uit drie verschil-
lende lezingen van maximaal een 
half uur. Het laatste half uur van 
11.30 tot 12.00 uur is weer een ple-
nair deel waarin de effecten van 
droogte aan bod komen, een pre-
sentatie dor Uko Vegter van Het 
Drents Landschap. De ochtend 
wordt afgesloten met ‘De Grote 
Online BeheerdersdagQuiz.’

Dit jaar is de organisatie van de 

Beheerdersdag weer in handen van (vlnr): 

Gerard Koopmans, Lotty Nijhuis, en 

Barbara Groen. 

Eeuwige roem
“Om de bijeenkomst zo interactief 
mogelijk te laten verlopen is het 
voor deelnemers mogelijk om tij-
dens de presentaties te chatten 
met de sprekers. De meest rele-
vante en interessante vragen wor-
den dan live voorgelegd aan de 
sprekers”, legt Koopmans uit, die 
benadrukt dat er voor is gekozen 
om de uitzending live vanaf het 
landgoed Mariënwardt, vanuit de 
Jachtkamer te laten plaatsvinden. 
“Het is een unieke locatie met een 
unieke sfeer. We willen toch iets 
van die sfeer overbrengen. Hoe we 
dat precies gaan doen blijft nog 
een verrassing. Dat is ook reden 
dat we aan het eind een quiz doen. 
Je moet dan aan een soort van Ya-
hoot-achtige setting denken. Niet 
al te serieus , maar gewoon voor 
de lol, want de Beheerdersdag 
staat ook voor plezier, ontspanning 
en gezelligheid. De prijs? Ik denk 
de eeuwige roem als winnaar van 
de eerste digitale Beheerdersdag-
Quiz.”

Vol=vol
Groen benadrukt nog graag dat in-
schrijven noodzakelijk is, omdat 
vijfhonderd aanmeldingen het 
maximum is. Niet te lang wachten 
met inschrijven is belangrijk, want 
vol=vol. “Je schrijft in via Beheer-
dersdag.nl. De dag tevoren ont-
vang je dan een inlogcode. ’s Och-
tends vanaf 9.00 uur kun je inlog-
gen. Je komt dan op een soort 
dashboard. Je klikt op een virtuele 
deur op je scherm en dan  kom je 
bij de betreffende presentatie. 
Vind je die minder interessant of 
wil je verder kijken, dan kun je 
overstappen naar een andere le-
zing. De presentaties zijn ook op 
een ander later moment via Be-
heerdersdag.nl terug te kijken.”

Eenmalig
Koopmans is trots dat er een digi-
tale variant komt al blijft het wat 
hem betreft bij een eenmalige ac-
tie. “Er gaat natuurlijk niets boven 
de echte Beheerdersdag en ik mis 
nu al dat Beheerdersdaggevoel, de 
gezelligheid, het netwerken, de 
lekkere walnotenkoek bij de ont-
vangst, de lekkere broodjes bij de 
lunch, de informatiemarkt en de 
borrel aan het eind van de dag. 
Maar ik ben er trots op dat we deze 
variant kunnen bieden. Binnen 2,5 
uur heb je de meest relevante in-
formatie die er op dit moment in 
de sector leeft gratis op je scherm. 
En thuis kun je natuurlijk ook wel 
wat aan dat beheerdersgevoel 
doen. Bak zelf een walnootkoek. 
Misschien zetten we het recept 
wel op de site. Lijkt me geen gek 
idee.” 

Inschrijven voor de Beheerders-
dag kan via de website Beheer-
dersdag.nl. Er is een maximum 
van vijfhonderd deelnemers. Heb 
je je ingeschreven, maar zie je toch 
af van deelname meld je dan op 
tijd af, dan ontstaat er weer plek 
voor een ander. 

“De laatste vrijdag van september; 
dat is gewoon de Beheerdersdag”

Kennis vergaren en kennisdelen is één van de belangrijke doelstellingen van de 

Beheerdersdag.  

De Beheerdersdag is een combinatie van kennis vergaren, netwerken gezelligheid.
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Een groot probleem in de huidige bosbouwsector is dat veel kennis 
verdwijnt. En dan niet alleen kennis over boomsoorten en de samen-
stelling van de bodem. Ook kennis over planttechnieken, de kwaliteit 
van het zaad en tijd van planten zijn essentieel bij de aanleg en het on-
derhoud van bos. En dat alles tegen een achtergrond van een verande-
rend klimaat met als reactie daarop de vraag  naar meer biodiversiteit 
in het bos. “Boompje kennen, bodempje kennen. Goed kijken en soms 
gewoon proberen. Dat is het geheim.” 

Rob Philipsen, beheerder van de 
Gemeentebossen in Epe en 
George Borgman adviseur Bose-
cologie, Bosontwikkeling en Urban 
Forestry willen voor alles voorko-
men dat dit het verhaal van ‘oude 
mannen’ en ‘vroege was alles be-
ter’ wordt, maar gedurende het in-
terview komt steeds weer naar vo-
ren dat veel kennis is verdwenen 
of dreigt te verdwijnen. “Maar niet 
alles is in de opleiding te leren. 
Het is ook vaak gewoon een kwes-
tie van proberen en vooral goed 
kijken. Hoe komt het dat op be-
paalde plekken in het bos de ene 
boom het beter doet dan de ande-
re? Heeft het te maken met de bo-
demgesteldheid, is het de wind, de 
droogte? Het zijn allemaal vragen 
die als het ware door het bos zelf 
worden beantwoord”, zegt Philip-
sen. “Neem de fijnspar. Die boom 
is onbetrouwbaar in het Neder-
landse klimaat. Ik zag het 45 jaar 
geleden al in Drenthe. Wij planten 
de fijnspar daarom niet aan. Euro-
pese lariks heeft min of meer ver-
gelijkbare problemen. Deze plan-
ten we nog wel, maar alleen niet in 
grote groepen. Pluksgewijs in het 
kader van diversiteit.”

Meerwaarde
Philipsen is pionier in de klein-
schalige aanplant, ook in de tijd 
dat veel boseigenaren en organi-
saties het spoor van bijna uitslui-
tend natuurlijke verjonging opgin-

gen. Als bosbeheerder in hart en 
nieren, met 40 jaar ervaring, heeft 
hij er zich altijd tegen verzet. Hij is 
nadrukkelijk op zoek naar even-
wicht tussen natuur, recreatie en 
oogst. Deze middag, begin augus-
tus stijgt de temperatuur uit boven 

de 35 graden Celsius. Hij komt net 
terug van vakantie, maar staat te 
popelen om te kijken hoe de jonge 
aanplant esdoorn de droogte van 
de afgelopen weken heeft over-
leeft. Een kijkje ter plekke laat zien 
dat de bomen het geweldig doen. 
Sommige zijn nu al voorbij de twee 
meter. Het perceel is in het voor-
jaar aangeplant door schooljeugd 
in het kader van een educatiepro-
ject. Uiteindelijk hoopt Philipsen 
dat op termijn een tiental volwas-
sen esdoorns overblijven, die ver-
volgens een hoogwaardige toe-
passing in de timmer- of meubel-

industrie vinden. “De gewone es-
doorn is een geweldige boom voor 
het bos. De boom scoort goed op 
gebied van strooisel, de klimaat-
verandering en de houtproductie. 
Dat sommige mensen het een in-
vasieve exoot noemen vind ik ach-
terhaald. Deze boom heeft op alle 
fronten een absolute meerwaarde 
voor het Nederlandse bos.”

Vraatzucht
Het hekwerk rondom de aanplant 
beschermt de bomen tegen vraat-
zucht van het wild. “Dat is hier een 
groot probleem op De Veluwe. De 

vraatzucht van het wild. We heb-
ben hier simpelweg te veel wild. 
Vooral de herten en reeën veroor-
zaken veel schade aan de jonge 
aanplant. Alles doorgerekend be-
tekent dat volgens Philipsen jaar-
lijks enorm vele financiële schade. 
Je moet de aanplant en het hek-
werk plaatsen maar vervolgens 
dat hekwerk ook nog eens jaren-
lang onderhouden. Ik ben groot 
fan van ratelpopulier en elsbes 
(Torminalis) in het bos, maar het 
zijn bijna de eerste soorten die er 
uit gevreten worden. Let wel: ik wil 
niet al het wild kwijt hier in het 
bos. Ik begrijp ook dat het voor het 
toerisme in Epe een geweldige 
trekker is, maar een regulering 
van de wildstand is meer dan wel-
kom.” Borgman vult aan: “Ro-
buust, klimaatbestendig en geva-
rieerd bos maken en de wildstand 

Toekomstbestendig bos
We zijn allemaal op zoek naar 
het toekomstbestendig, lees, 
klimaatbestendig bos. Een bos 
dat duurzaam en weerbaar is 
en de functies natuur, duurza-
me houtoogst en recreatie weet 
te combineren. Maar wat is dat 
en hoe gaan we dat realiseren? 
In een reeks artikelen in de ko-
mende Bosbouwkranten laten 
we deskundigen aan het woord 
die dagelijks in de praktijk aan 
het werk zijn om onze bossen 
om te vormen richting dat ge-
wenste toekomstbestendige 
bos. In deze eerste bijdrage zet-
ten Rob Philipsen en George 
Borgman hun visie uiteen.
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op dit niveau handhaven gaat niet 
samen. Het ambivalente faunabe-
heer maakt het verdomd moeilijk 
om een duurzaam, klimaatbesten-
dig bos te realiseren De aanplant 
van de boom kost misschien 1 
euro. De bescherming daarna kost 
vervolgens 3 euro. Dat wordt te 
snel over het hoofd gezien.”

Beleid
Het is slechts één van de proble-
men, of noem het uitdagingen 
waar boseigenaren mee te maken 
hebben. Volgens Borgman zijn we 
niet voldoende voorbereid op wat 
gaat komen, maar is er ook onvol-
doende kennis van zaken. “De aan-
nemer kapt, maar wat gaan we 
daarna doen? Niemand die het 
weet.” ”Er gaat heel veel geld naar 
klimaatverandering”, vult Philip-
sen aan, “maar vreemd genoeg 
denkt niemand aan geld voor bos-
aanplant en onderhoud. We heb-
ben twaalf provincies en ook 
twaalf verschillende manieren van 
beleid. Iedereen doet maar wat. 
We erkennen allemaal de waarde 
van bos, nu ook in de strijd tegen 
climate change. Het is tijd dat we 
daar ook geld voor blijven vrijma-
ken. Het is een misverstand om te 
denken dat het bos vanzelf groeit.”
Philipsen is bijna 40 jaar bosbe-
heerder in de Eper Gemeentebos-
sen. Hij heeft heel duidelijk zijn 
stempel weten te plaatsen. De 
Douglas, als exoot een aantal ja-
ren verguisd door bepaalde orga-
nisaties en bosbouwers, is altijd 
door hem omarmt. Hij noemde de 
rigoureuze kap van Douglas toen 
al klinkklare kapitaalvernietiging, 
waar hij niet aan mee wenste te 
doen. Nu heeft hij in prachtige 
exemplaren, waarvan hij er jaar-
lijks een aantal kapt en jongere 
exemplaren ‘vrijzet’ om door te 
groeien. Het zorgt voor een welko-
me financiële aanvulling. “Vergeet 
niet: een gezond bos levert ook 
geld op!“

Rob Philipsen en George Borgman 

in een met raster afgezet vak met 

aanplant van esdoorn.

OP ZOEK NAAR HET KLIMAATBESTENDIGE, WEERBARE BOS

Kleinschalig durven denken

Gemengde jonge aanplant (met onder andere esdoorn, Amerikaanse eik, thuja, lijsterbes) 

in kokers, beschermd tegen wildvraat. Philipsen: “Ik ben geen voorstander van kokers, 

maar deze kokers staan in een gebied met veel publiek verkeer. Ik hoop dat het wild vanwe-

ge dat vele publiek hier wegblijft op het moment dat de kokers er af gaan. Ik zie het als een 

experiment.”

“Het ambivalente faunabeheer maakt het wel verdomd moeilijk om 
een duurzaam, klimaatbestendig bos te realiseren.”
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Denken op plantgatniveau
Philipsen is al decennia bezig om 
‘zijn’ bossen om te schakelen naar 
klimaatbestendig, zodat ze be-
stand zijn tegen droogte en storm 
met als bijkomende voordeel , 
meer opvang van CO2. “We heb-
ben hier lindes in het bos van 20 
jaar oud. De aanplant van lindes in 
het bos was toen nog heel onge-
bruikelijk, maar het is een prach-
tige boom voor het strooisel. Men-
ging is daarbij het recept. Horizon-
taal en verticaal, oftewel in leeftijd 
alsook in soorten.” 

Plantgoed
Maar het kiezen van de juiste 
soorten en het bestellen van het 
goed plantgoed vraagt om veel 
kennis en ervaring. “De vraag naar 
goed plantgoed is enorm, maar de 
kwekers kunnen die vraag niet bij-
benen. De nationale rassenlijst is 

tien jaar geleden herzien, maar 
dreigt inmiddels ook alweer ach-
terhaald te worden. De huidige 
verdroging speelt daarbij een be-
langrijke rol. Je moet hier planten 
naar toe halen die matchen met 
ons huidige klimaat. Ik heb on-
langs een hybride noten besteld bij 
een Franse kweker, een kruising 
tussen de zwarte noot en de klas-
sieke walnoot. De boom doet het 
heel goed bij droogte en levert 
heel goed hout. Of ie het in praktijk 
ook goed gaat doen is nog even de 
vraag. Soms moet je gewoon wat 
proberen. En neem de Corsicaan-
se den. Een prachtige boom, die 
mooi hout levert, op het moment 
dat je hem vrijzet. Maar zie maar 
eens dat je het goede zaad krijgt.” 
Want Philipsen zweert bij kwekers 
met ‘verstand van zaken’. “Ik heb 
een paar vaste kwekers die exact 
weten wat ik wil hebben. De leef-

tijd, maar ook de manier van op-
potten en verpotten van de plug-
gen. Neem de esdoorns die we on-
langs aanplanten. Die komen uit 
goed zaad. Als deze bomen straks 
zelf zaad geven, heb ik gratis heel 
veel goed genetische bosverjon-
ging en plantmateriaal.” 
Volgens Borgman weten veel bos-
eigenaren te weinig van het belang 
van plantgoed van bekende her-
komst. “Daar ligt ook een taak 
voor de kweker. Die moet de bos-
eigenaar daarbij adviseren en hel-
pen, want niet iedere boseigenaar 
heeft kennis van deze materie. Het 
probleem is dat ook bij veel kwe-
kers ook de kennis wegvloeit.” 

Tijdstip
Ook de tijd van aanplant is belang-
rijk al is dat met de huidige kli-
maatverandering wat lastig in te 
plannen. Philipsen: ”Stelregel is 
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HERGEBRUIK HOUTEN 
VERPAKKINGEN 
TILBUIRG - In 2025 moet in Nederland 74 procent van alle verpakkin-
gen hergebruikt en/of gerecycled worden. Dit meldt staatssecretaris 
Stientje van Veldhoven (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Hout 
speelt daarbij een belangrijke rol. 

In de houten pallet- en emballage 
industrie is hergebruik van houten 
verpakkingen al vanzelfsprekend. 
Hergebruik vindt veelvuldig plaats, 
waarmee de levenscyclus wordt 
verlengd. De houten verpakking 
leent zich bovendien bij uitstek 
voor reparatie, waarna deze op-
nieuw op de markt kan worden in-
gezet. Voor de markt van houten 
verpakkingen, die voornamelijk uit 
houten pallets bestaat, wordt via 
hergebruik en reparatie al veel 
van de circulaire doelstellingen in 
de praktijk uitgevoerd. Het over 
2018 behaalde recyclingpercenta-
ge voor hout ligt met 77 procent 
boven zowel de Europese als de 
Nederlandse doelstellingen van 
respectievelijk 15 en 37 procent en 
ook boven de afgesproken streef-
doelen van de Raamovereenkomst 
Verpakkingen II, namelijk 45 pro-
cent in 2022. 
Kanttekening is dat Nederland 

targets bovenop de EU doelstellin-
gen blijft stellen. Nederland blijft 
daarmee uit de pas lopen ten op-
zichte van andere EU-landen.
Belangrijk is dat de doelstellingen 
niet alleen ambitieus mogen zijn, 
maar ook reëel en uitvoerbaar. Om 
dit te waarborgen heeft Stichting 
Kringloop Hout zich nadrukkelijk 
uitgesproken de nieuwe doelstel-
ling ook in het licht van het econo-
mische tij, de marktontwikkelin-
gen en de subsidieverstrekking 
aan biomassa te spiegelen. 

Rob van Hoesel, voorzitter van 
Stichting Kringloop Hout, stelt: 
“Het bereikte resultaat is een re-
sultaat van goed overleg. De ambi-
tie om tot een circulaire economie 
te komen, betekent kiezen voor 
herbruikbare en recyclebare pro-
ducten. Houten verpakkingen le-
veren hierin een belangrijke bij-
drage.”
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dat we het loofhout voor de kerst 
planten. Douglas kan slecht tegen 
schraal weer, waar je hier in de 
wintermaanden mee te maken 
hebben. We planten de Douglas 
daarom liefst eind maart, als  het 
‘open weer’ is. Daarnaast heeft 
Douglas beschutting nodig, en 
schermbeveiliging van andere bo-
men. Je moet ze wel een beetje 
verwennen.”

Kleinschalige aanplant
En daarmee komen we bij één van 
de pijlers van het bosbeheer dat 
Philipsen aanhangt: kleinschalige 
aanplant. “Kleinschalige aanplant 
bevordert de biodiversiteit, maar 
zorgt ook voor risicospreiding. En 
stel, er komt een groot vlak vrij 
door bijvoorbeeld storm of uitval 
zoals bijvoorbeeld bij de fijnspar-
sterfte. Zo’n gebied vul ik dan 
weer, eerst door natuurlijke ver-
jonging en daarna groepsgewijze 
aanplant van diverse soorten.” En 
daarmee heeft Philipsen oog voor 
alle bomen. Uit zijn tas haalt hij 
een aantal sheets die hij onlangs 
ontving van de Unie van Bosgroe-
pen, waarin heel duidelijk de voor 
en tegens van diverse boomsoor-
ten op een rij worden gezet. De zo-
mereik bijvoorbeeld wordt daarbij 
gekwalificeerd als ‘slecht ’op het 
gebied van strooisel, maar ‘neu-
traal’ als het gaat om  klimaatver-
andering en houtproductie. Of de 
ruwe berk: goed voor het strooisel 
en de klimaatverandering, maar 
neutraal voor wat houtproductie. 
De beuk daarentegen is, zo zeggen 
de sheets van de Bosgroepen, ‘een 
prachtige laanboom, maar minder 
geschikt voor houtproductie. Bo-
vendien slecht voor strooisel en 
‘neutraal’ voor de klimaatverande-
ring.

Plantgatniveau
Dat het planten van bomen een 
vak is, laat de bosbouw in Duits-
land zien. Daar wordt bij de bos-
bouwopleidingen nog uitgebreid 
aandacht besteed aan planttech-
nieken, maar ook aan het voorbe-

reiden. Hoe graaf je een gat? Hoe 
diep en breed en wat geeft je de 
boom mee voor de eerste opstart? 
(Philipsen noemt het ‘een lekker 
hapje’). Borgman: “In Duitsland is 
de opleiding voor bosarbeider een 
serieus vak. Dan kennen we hier in 
Nederland niet meer.”

Schop mee
Een ander belangrijk aspect is de 
kwaliteit van de bodem. Soms 
moet je de bodem wat extra voe-
ding in de vorm van mineralen ge-
ven. Tot ruim een eeuw geleden 
was het hele bosgebied van de 
Eper bossen heideveld. “Je kunt’ , 
zo stelt Philipsen, ‘niet verwachten 
dat de bodem dan in heel goede 
kwaliteit verkeerd en alle voeding 
levert die nodig is. Soms moet je 
dus een handje helpen. Maar we 
gaan er geen tuinbouw van maken. 
Maar kennis van de bodem is es-
sentieel is. Als ik het bos in ga, 
neem ik altijd een schop mee. Ik 
graaf overal gaten om de bodem-
gesteldheid te bekijken. De aan-
plant pas ik daar op aan. Zo zien 
we dat de combinatie van esdoorn 
en beuk betekent dat beide soor-
ten, gemengd door elkaar, ruim 70 
procent harder groeit, dan wan-
neer je je beperkt tot één soort en 
de menging Douglas en berk bete-
kent een groeitoename van ruim 
100 procent ten opzichte van de 
grove den. Menging is super be-
langrijk, maar tegelijkertijd is er 
geen recept voor het hele land, 
maar ‘boompje kennen, bodempje 
kennen’, daar begint het mee.”

“De nationale rassenlijst is tien jaar geleden herzien, maar dreigt 
 inmiddels ook alweer achterhaald te worden.”

Douglas: goed voor de houtproductie en neutraal voor wat betreft strooisel en klimaatver-

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

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

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

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

Kies dit instrument voor bewezen  

ultrasound en laser technologie,  

voor al het meetwerk in 

uw terreinbeheer.
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Laser Geo
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hoge precisie laser
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www.treeinvent.nl

Bekijk alle onze 
producten van Haglöf

1710-03 Advertenie Tree Invent | 132 x 195 mm | full-color | 190529 | Invormatie.nl 

BB0100

BB
01

15

10 19 SEPTEMBER 2020  EDITIE 03



VRAGENDER - Het Nederlandse 
bedrijf GMT Equipment staat aan 
de vooravond van de introductie 
van een nieuw product: de GMT 
TTC velkop. TTC staat voor Total 
Tree Control . De producten 
komen al s GMT035 T TC en 
GMT050 TTC op de markt. 

Bij de bestaande generatie velkop-
pen (GMT035 en GMT050) zal de 
tak altijd na het zagen automatisch 
gecontroleerd afzakken (afkiepen). 
TTC combineert het voordeel van 
de bewegingsflexibiliteit met de 
mogelijkheid om boomdelen in po-
sitie (vast) te houden bij het weg-
nemen. Deze manier van ‘tilt-blok-
keren’ is uniek en het systeem is 
dan ook gepatenteerd.

Veilig en efficiënt
Het mechanisch vellen van bomen 
met een velkop wint aan populari-
teit. Het grootste voordeel is dat 
het proces veiliger en efficiënter 
verloopt dan bij traditionele tech-
nieken. De nieuwe modellen vel-
koppen van GMT Equipment zijn 
speciaal ontwikkeld om het vast-
houden van boomdelen na het mo-
ment van zagen mogelijk te ma-
ken. Hierbij wordt niet alleen de 
tilt-cilinder van de velgrijper ge-
blokkeerd, maar ook de beweging 
in alle richtingen in de cardanische 
ophanging. Dat betekent: flexibel 
aanleggen en vast wegnemen met 
een druk op de knop. Het vasthou-

BIJEENKOMSTENREEKS VOOR ARCHITECTEN
ROTTERDAM - Architecten die 
willen worden bijgepraat over de 
nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van hout als innovatief én 
duurzaam bouwmateriaal zijn 
welkom op de Tomorrow’s Timber 
Talks die de komende tijd worden 
georganiseerd door PEFC. Op 29 
september vindt de eerste editie 
van deze bijeenkomstenreeks 
plaats in het Innovatiecentrum 
Duurzaam Bouwen (ICDuBo) aan 
de Directiekade 2 in Rotterdam.

In opdracht van innovatieplatform 
MaterialDistrict schreef Dr. ir. Pa-
blo van der Lugt (Green Matters/
TU Delft) met ondersteuning van 
ir. Atto Harsta (Aldus bouwinnova-
tie/de Bouwcampus) het boek To-

morrow’s Timber. Het boek gaat 
over de vele toepassingsmogelijk-
heden van het duurzame bouwma-
teriaal hout, met name op het ge-
bied van ‘Mass-Timber’ waarmee 
hout een serieuze vervanger is 
voor beton en staal, zoals Cross 
Laminated Timber (CLT), Lamina-
ted Veneer Lumber (LVL), Glued 
Laminated Timber (Glulam). Voor 
PEFC heeft MaterialDistrict een 
gelimiteerde PEFC versie van het 
boek uitgegeven, met daarin refe-
rentieprojecten en informatie van 
PEFC. 

Aan de hand van prachtige voor-
beelden vertellen auteurs Van der 
Lugt en Harsta enerzijds over de 
vele mogelijkheden die er zijn om 

meer hout te gebruiken, zowel in 
de woning- als in de utiliteitsbouw 
en anderzijds laten zij duidelijk 
zien hoe duurzaam het gebruik 
van hout is, mits het afkomstig is 
uit duurzaam beheerd bos.

Gratis
Architectenbureaus, ontwerpers 
en ontwikkelaars in de bouw kun-
nen Van der Lugt en Harsta koste-
loos uitnodigen om tijdens een 
lunch- of dinerbijeenkomst (van 
12.00 tot 14.00 uur of van 17.00 tot 
20.00 uur) op locatie langs te ko-
men. Speciaal voor kleinere bu-
reaus met één of slechts enkele 
medewerkers wordt 29 september 
een centrale bijeenkomst in Rot-
terdam gehouden. Ook deze Talk is 

na aanmelding gratis te bezoeken. 
Tijdens de Talk, die duurt van 15.00 
tot 17.00 uur, wordt uiteraard re-
kening gehouden met alle gelden-
de coronamaatregelen. Na afloop 
is er de mogelijkheid om te genie-
ten van een buffet en deel te ne-
men aan een bierproeverij ver-
zorgd door Bier van Eigen Bodem. 
Het programma eindigt om 19.00 
uur. Er is ruimte voor maximaal 
veertig personen.

Meer informatie
Aanmelden kan per e-mail: info@
pefc.nl. Deelnemers aan de Lunch 
& Learn Talks ontvangen een woo-
dy bag met daarin onder andere de 
PEFC editie van Tomorrow’s Tim-
ber, uitgegeven door MaterialDis-
trict.

Velkop met Total Tree Control

FOTOTENTOONSTELLING OVER BOSBRANDEN
AMSTERDAM - Greenpeace reist 
door Nederland met een fototen-
toonstelling over bosbranden we-
reldwijd. De tien fotopalen tonen 
de klimaat brandhaarden in de 
Braziliaanse Amazone, Australië, 
Indonesië en Rusland en vertellen 
het verhaal achter de bosbran-
den. Ontbossing voor de opruk-
kende landbouw is een belangrij-
ke oorzaak net als klimaatveran-
dering en menselijk handelen. 

De zomer is het piekseizoen voor 
bosbranden in Rusland en de 

Amazone. In Rusland gaat jaar-
lijks 40 miljoen hectare in rook 
op: tien keer de oppervlakte van 
Nederland. Ook in Brazilië blijft 
het aantal bosbranden toenemen. 
In de Braziliaanse Amazone wer-
den in juli 6.804 bosbranden ge-
teld, het hoogste aantal in vier 
jaar. Opvallend is de stijging van 
bosbranden in de inheemse ge-
bieden. In juli werden er 539 ge-
registreerd, een stijging van 76 
procent ten opzichte van vorig 
jaar.
Hilde Stroot, bosbranden expert 

bij Greenpeace: “Terwijl Neder-
landers in deze corona tijden juist 
de natuur opzoeken, gaat elders 
op de wereld miljoenen hectare 
natuur in vlammen op. In Neder-
land kunnen we veel doen om die 
bosbranden te voorkomen. Bij-
voorbeeld door de landbouw an-
ders in te richten met minder die-
ren en door minder soja voor vee-
voer en palmolie te importeren. 
De productie daarvan zorgt voor 
veel ontbossing en CO2-uitstoot. 
Veel mensen denken dat bos-
branden een natuurverschijnsel 

zijn, maar bijvoorbeeld in Rusland 
en Nederland ontstaan de meeste 
branden nog altijd door menselijk 
handelen, onder andere doordat 
sigaretten en kampvuren niet 
goed worden uitgemaakt. Die 
bosbranden kunnen we dus met 
zijn allen voorkomen.”
De tentoonstelling is tot 21 sep-
tember te zien op de NDSM-werf 
in Amsterdam en daarna van 21 
september in Rotterdam (de 
exacte locatie wordt later op de 
site van Greenpeace, greenpeace.
org bekend gemaakt). 

Met steun van de Nationale Postcode 

Loterij traint Greenpeace vrijwilligers 

in Rusland om natuurbranden te voor-

komen en bestrijden.

den van de gezaagde boomdelen 
kent geen limiet, maar wordt uit 
veiligheidsoverwegingen af fabriek 
afgesteld op de maximaal toege-
stane belastingen van de kraan op 
het dragende voertuig. Het ont-
werp en de werking hiervan zijn 
onlangs gepatenteerd.

Minder mankracht
Directeur Michel Gierkink van 
GMT Equipment geeft als techni-
sche toelichting: “We hebben bo-
ven het rotatiedeel en de bevesti-
ging aan kraan of verreiker een 

dubbel kniegewricht aangebracht. 
In elk kniegewricht zit een hydrau-
lische cilinder en een aantal rem-
voeringen. Die remvoeringen wor-
den vastgeklemd doordat de hy-
draulische cilinder beide ophang-
oren naar elkaar toe drukt. Met 
één druk op de knop verandert 
onze pendelende velkop opeens in 
een vaste velkop. Dit maakt het 
mogelijk een tak uit de boom te 
plukken exact in de positie zoals 
hij vastzit. Hierdoor kun je veel 
schoner werken bij het uitkleden 
en verwijderen van complete bo-

men.” TTC combineert het voor-
deel van de bewegingsflexibiliteit 
met de mogelijkheid om boomde-
len in positie (vast) te houden bij 
het wegnemen. De kraan- of ver-
reikermachinist kan nu het gevel-
de hout nog gecontroleerder naar 
de grond brengen. Dit geeft meer 
mogelijkheden bij het vellen van 
zieke of dode bomen of wanneer er 
weinig of geen ruimte is om te ma-
noeuvreren, zoals bij omliggende 
objecten als woningen, boven-
grondse stroom- en telefoonlei-
dingen of andere obstakels. Daar-

Met één druk op de knop verandert een 

pendelende velkop in een vaste velkop.

door komt er weinig los hout op de 
grond terecht en dat bespaart bo-
vendien veel mankracht.

Het Total Tree Control systeem is 
op 1 september 2020 geïntrodu-
ceerd en komt in twee varianten 
op de markt: een velkop met een 
veldiameter van 40 cm (GMT035 
TTC) en een veldiameter van 50 cm 
(GMT050 TTC).

NADERE INFORMATIE:

GMT EQUIPMENT

WWW.GMT-EQUIPMENT.COM
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SWEDISH
Q UA L I T Y

Natuurlijk gaat Aspen met haar tijd mee. 
Daarom heeft het logo een subtiele facelift 
gehad en pronkt het voortaan vanaf een 
stralend witte achtergrond op het nieuwe 
etiket. Nieuwsgierig? Ga naar de winkel en 
koop de nieuwe Aspen can!

ASPEN 
START 2020 
MET EEN 
NIEUWE 
LOOK...
DEZELFDE VERTROUWDE 
ASPEN ALKYLAATBENZINE

Vind een verkooppunt bij u in de buurt: www.aspen-benelux.nl

Natuurlijk gaat Aspen met haar tijd mee. 
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gehad en pronkt het voortaan vanaf een 
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etiket. Nieuwsgierig? Ga naar de winkel en 
koop de nieuwe Aspen can!
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NIEUWE 
LOOK...
DEZELFDE VERTROUWDE 
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UPDATE 
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Making Tree Work 
Safe and Efficient!

NIEUW! GMT TOTAL TREE CONTROL

Velgrijpers met het Total Tree Control systeem zijn 

ontwikkeld om het vasthouden van boomdelen na het 

moment van zagen mogelijk te maken. Hierbij wordt niet 

alleen de tilt-cilinder geblokkeerd, maar ook de beweging 

in alle richtingen in de cardanische ophanging. 

Flexibel aanleggen en vast wegnemen!

Tel +31 (0)544-370315    www.gmt-equipment.com/nl BB0121

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
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De Elsbes (Sorbus torminalis) is een voorbeeld van een interessante uitheemse droogtetolerante en daarmee klimaatslimme boomsoort (Foto: Krzysztof Ziarnek, Wikimedia Commons).

WAGENINGEN - Bossen slaan CO2 op en leveren een breed scala aan 
andere maatschappelijke diensten. Bossen staan echter ook onder 
druk door onder meer klimaatverandering. Probos werkt daarom aan 
het ontwikkelen van kennis en praktische handvatten over klimaat-
slim bosbeheer. Dit artikel gaat in op de rol van bos in het klimaat-
vraagstuk en maatregelen om bossen klimaatslim te beheren.

Bossen spelen een belangrijke rol 
in de Nederlandse CO2-balans. In 
een gemiddeld Nederlands bos zit 
ongeveer 790 ton CO2 per hectare 
opgeslagen in de boven- en onder-
grondse biomassa, strooisel, dood 
hout en de bodem. De bossen in 
Nederland nemen momenteel 
60% procent van de totale CO2 
vastlegging voor hun rekening. 
Daarmee is het bos een belangrij-
ke CO2-sink. In het licht van de kli-
maatopgaven is instandhouding 
van ons bos daarom van groot be-
lang. Bossen spelen ook een rol in 
het vastleggen van extra CO2 om 
de doelen uit het Klimaatakkoord 
te halen. In dit akkoord is afge-
sproken dat in 2030 met bomen, 
bos en natuur jaarlijks 0,4 tot 0,8 
megaton CO2  extra moet worden 
vastgelegd. Hierbij wordt niet al-
leen gekeken naar vastlegging 
door aanplant van nieuw bos, 
maar ook naar het verhogen van 
de vastlegging in bestaande bos-
sen.

Bossen onder druk
Het Nederlandse bos, en daarmee 
de vele functies die het bos ver-
vult, staat echter onder druk. Ja-
renlange stikstofdepositie heeft op 
veel plekken de vitaliteit van het 
bos(ecosysteem) verslechterd. 
Daarnaast ondervinden bossen in 
toenemende mate de gevolgen van 
klimaatverandering. De droge zo-
mers van de afgelopen twee jaar 
hebben in veel bossen al tot een 
sterke afname en zelfs stagnatie 
van de groei geleid. Ook zijn veel 
bomen verzwakt door de droogte 
en daarom meer vatbaar voor 
ziekten en plagen. De grootschali-
ge aantastingen van letterzetter bij 
fijnspar en bastkever bij lariks zijn 
daar de meest bekende voorbeel-

den van. De verwachting is dat het 
risico op (nieuwe) ziekten en pla-
gen alleen maar groter wordt als 
gevolg van zachtere winters en 
drogere zomers. Klimaatverande-
ring kan ook het risico op storm en 
brand vergroten.

Handvatten voor beheer en 
beleid
We staan de komende jaren voor 
de grote uitdaging om onze bossen 
klimaatbestendig te maken. Hier-
bij moet enerzijds worden gewerkt 
aan veerkrachtige en toekomstbe-
stendige bossen die alle functies 
blijven vervullen. Anderzijds moet 
ook worden gekeken hoe we de 
CO2-vastlegging van onze bossen 
verder kunnen verhogen.

Probos werkt aan de ontwikkeling 
van kennis en tools om beheer-
ders en beleidsmakers te onder-
steunen. Samen met Wageningen 
Environmental Research is de on-
line Gereedschapskist Klimaat-
slim Bos- en Natuurbeheer ont-
wikkeld (www.vbne.nl/klimaat-
slimbosennatuurbeheer). Deze 

website bevat een overzicht van 
beheer- en inrichtingsmaatrege-
len die bijdragen aan het verster-
ken van de adaptatie van bossen. 
Daarnaast worden maatregelen 
beschreven die bijdragen aan 
meer CO2-vastlegging (klimaatmi-
tigatie). 

Voor beheerders is het van belang 
dat zij inzicht krijgen in de klimaat-
prestaties van hun bos. Hoeveel 
CO2 legt mijn bos nu vast en wat 
kan ik nog extra vastleggen? Hoe 
kwetsbaar is mijn bos voor de ge-
volgen van klimaatverandering? 
Probos werkt aan het ontwikkelen 
van praktische tools en handrei-
kingen om klimaatprestaties te 
beoordelen. Zo hebben Probos en 
Borgman Beheer Advies een sys-
tematiek ont wikkeld om v ia 
(steekproefsgewijze) metingen in 
het veld een eerste indruk te krij-
gen van de CO2-vastlegging en kli-
maatrobuustheid van bossen en 
landschappelijke beplantingen. 
Hierbij wordt niet alleen gekeken 
naar de groei en vitaliteit, maar 
ook naar de soortensamenstelling 
(aandeel droogtetolerante soor-
ten), de mengverhouding, de stabi-
liteit van het bos en de bomen en 
de (potentiële) houtkwaliteit. Pro-
bos en Face the Future hebben di-
verse rekentools ontwikkeld om 
de CO2-vastlegging van bossen te 

bepalen op basis van onder meer 
soortensamenstelling, leeftijd en 
bodemtype. 

Voor beheerders is het tot slot be-
langrijk dat beheermaatregelen 
gericht op klimaatslim beheer ook 
betaalbaar zijn. Een van de moge-
lijke financieringsmiddelen zijn zo-
genaamde CO2-credits. In het ka-
der van de Green Deal Nationale 
Koolstofmarkt werkt Probos in 
opdracht van de Bosgroepen, 
Staatsbosbeheer en FSC Neder-
land aan een methode waarmee 
de CO2-winst van klimaatslim 
bosbeheer kan worden vastge-
steld en waarmee er CO2-certifi-
caten kunnen worden uitgegeven. 

Revitaliseringsmaatregelen 
Met revitaliseringsmaatregelen in 
bestaande bossen wordt toege-
werkt naar veerkrachtiger bos. 
Revitaliseringsmaatregelen zijn 
met name van belang bij niet-vita-
le of potentieel kwetsbare mono-
cultures van es, fijnspar, lariks en 
inlandse eik of bossen met weinig 
verjonging of een lage houtvoor-
raad, zoals hol staande grove den-
nenbossen. Het stimuleren van 
natuurlijke verjonging is een een-
voudige maatregel om de struc-
tuur en diversiteit van deze bossen 
te verhogen en daarmee de veer-
kracht te vergroten. In gebieden 
met een hoge wilddruk zoals de 
Veluwe zijn aanvullende maatre-
gelen nodig, zoals het plaatsen 
van rasters of (ecologische) jacht 
om verjonging van de grond te 
krijgen. Ook aanplant van soorten 
in bijvoorbeeld groepen (kloem-
pen) is een revitaliseringsmaatre-
gel. Hierbij kunnen rijkstrooisel-
soorten als linde, haagbeuk en es-
doorn worden aangeplant die de 
strooiselkwaliteit van het bos ver-
beteren en daarmee de nutriën-
tenbalans versterken. Ook aan-
plant van klimaatadaptieve soor-
ten is mogelijk om de veerkracht 
en CO2-vastleggingscapaciteit van 
het bos te verhogen. Andere revi-

taliseringsmaatregelen zijn het 
toedienen van steenmeel om de 
nutriëntenbalans te versterken, 
het toepassen van kleinschalige 
kapsystemen om het bosklimaat in 
stand te houden en het gebruik 
van vaste dunningspaden om 
grootschalige bodemverdichting 
bij bosexploitatie te voorkomen. 

De CO2-winst die kan worden ge-
boekt met revitaliseringsmaatre-
gelen is afhankelijk van de uit-
gangssituatie en de ingreep. Een 
hol grove dennenbos legt bijvoor-
beeld jaarlijks gemiddeld 2,3 ton 
CO2 per hectare vast. Door het sti-
muleren van verjonging of aan-
plant van rijkstrooiselsoorten kan 
de vastlegging op termijn worden 
verhoogd naar circa 5 ton CO2/ha/
jaar. Bij een meer vlaksgewijze 
verjonging met beuk en douglas 
kan de vastlegging oplopen tot 11 
ton CO2/ha/jr. 

Klimaatslimme soortkeuze
Bij klimaatslim bosbeheer is het 
behouden en (actief) verjongen van 
boomsoorten met gunstige kli-
maatadaptatie- en/of –mitigatie-
eigenschappen, zogenaamde kli-
maatslimme boomsoorten, een 
belangrijk facet, bijvoorbeeld door 
te kiezen voor meer droogteresis-
tente boomsoorten. Het mitigatie-
potentieel van bos kan worden 
vergroot door soorten te kiezen 
die snel groeien (meer CO2-vast-
leggen) of hoogwaardig hout pro-
duceren, zodat de CO2 ook na de 
kap langjarig wordt vastgelegd in 
houtproducten. Als ondersteuning 
bij het kiezen van de juiste booms-
oorten hebben Probos en Wage-
ningen Environmental Research 
een soor tentabel ontwikkeld 
(www.vbne.nl/klimaatslimbosen-
natuurbeheer/boomsoorten).

Toekomst
Het belang van bos zal de komen-
de jaren alleen maar toenemen 
vanwege de vele producten en 
maatschappelijke diensten die het 
bos levert en in het bijzonder de 
bijdrage aan de klimaatdoelen. 
Klimaatslim bosbeheer is van 
groot belang om te zorgen dat de 
bossen deze functies kunnen ver-
vullen. 

Martijn Boosten & Jasprina Kremers

KLIMAATSLIM BOS: 

uitdagingen en kansen in het beheer

Het belang van bos zal de komende jaren alleen maar toenemen.

THEMA
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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

• 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 BB0116

www.wigink.nl

• Bos- en boomverzorging
• Hooibergen en gebinten

• Bos- en  houtproducten
• Houtzagerij
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BOSCH KIEST VOOR MERKOVERSCHRIJDEND ACCU-SYSTEEM CAS
NUERTINGEN - Metabo, als initia-
tiefnemer van het Cordless Allian-
ce System (CAS), verwelkomt 
Bosch Powertools als gebruiker 
van dit merk overschrijdende ac-
cu-systeem voor elektrisch ge-
reedschap.

“Het feit dat Bosch zijn accu-tech-
nologie nu ook openstelt voor an-
dere fabrikanten, is enerzijds een 
bevestiging voor ons dat we op de 
goede weg zijn met onze CAS-sys-
teem, ‚s werelds allereerste fabri-
kant overschrijdende accu-sys-

teem dat 2 jaar geleden werd geïn-
troduceerd “, zegt Horst Gar-
brecht, CEO van CAS-initiator 
 Metabo. “En aan de andere kant 
zal het professionals in het be-
drijfsleven helpen om nog sneller 
te begrijpen welke voordelen een 
systeem overschrijdend systeem 
biedt.”

CAS is in de zomer van 2018 ge-
start met negen fabrikanten van 
elektrisch gereedschap voor pro-
fessionele gebruikers. Ondertus-
sen omvat de CAS-samenwerking 

maar liefst zeventien fabrikanten. 
Bovendien zijn de contracten al 
getekend met vier andere bekende 
fabrikanten. Ze zullen de komende 
maanden met producten zichtbaar 
worden op de markt. Het korte 
termijndoel van CAS is om tegen 
het einde van het jaar 25 fabrikan-
ten te verenigen in een geïnte-
greerd, 100 procent uitwisselbaar 
accu-systeem. Het portfolio in het 
18 Volt assortiment omvat mo-
menteel ongeveer 160 machines 
en apparaten. Het voordeel van 
een fabrikant overschrijdend ac-

cusysteem is duidelijk, zegt de 
Metabo-CEO. “Met CAS hebben 
gebruikers de dubbele vrijheid. Ze 
kunnen genieten van de voordelen 
van werken zonder kabels - en 
toch kiezen tussen verschillende 
fabrikanten zonder dat ze verschil-
lende accu‘s en laders hoeven 
mee te nemen. Waar CAS op het 
etiket staat, past alles gewoon al-
tijd samen.“ Niet alleen zijn appa-
raten van verschillende fabrikan-
ten compatibel, maar ook de ver-
schillende generaties accu‘s: de 
nieuwste accu met een capaciteit 

van 8.0 Ah en tot 1.600 watt ver-
mogen past op alle CAS-machi-
nes, net als onze eerste lithium-
ion accu uit 2009, zodat professio-
nele gebruikers zich kunnen con-
centreren op hun werk. Het aantal 
volledig compatibele speciale op-
lossingen binnen het CAS-sys-
teem zal snel blijven groeien.

NADERE INFORMATIE:

CAS ACCUSYSTEEM

WWW.CORDLESS-ALLIANCE-SYSTEM.

DE.

HERBRUIKBARE POETSDOEKEN 
AMERSFOORT - Netheid, hygiëne, 
desinfecterende middelen zijn in 
deze tijden van corona een vereis-
te in productiehallen. Bescher-
mende kledij en ook het handge-
reedschap en de hulpmaterialen 
dienen veilig beschikbaar te zijn. 
De poetsdoeken die MEWA aan-
biedt als onderdeel van een full-
servicesysteem voldoen aan deze 

verwachting: wassen op 90° C ver-
wijdert alle organismen die ge-
vaarlijk zijn voor de gezondheid.
Het Duitse MEWA, dat al meer dan 
100 jaar een full-service-poets-
doekensysteem voor bedrijven 
aanbiedt, is expert op dit gebied. 
De MEWA-doeken worden in ge-
sloten veiligheidscontainers (Sa-
Con) geleverd tot aan de werk-
plaatsdeur. Ook in tijden van Coro-
na levert de serviceprovider aan 
bedrijven die essentiële producten 
produceren en leveren. De contai-
ners worden door MEWA opge-
haald en de doeken worden ge-
wassen in de  MEWA-wasserijen 
voordat ze weer ter beschikking 
gesteld worden van de klanten. “In 
onze geautomatiseerde wasstra-
ten worden de doeken minstens 15 
minuten gewassen op een tempe-
ratuur van 90 ° C, waardoor alle 
ziektekiemen en micro-organis-

men volledig worden geïnacti-
veerd. Dit betekent dat onze poets-
doeken vanuit de SaCons meteen 
veilig kunnen worden gehanteerd 
en gebruikt ”, zegt Juli-en Van-
santvoort, directeur van MEWA 
Textiel-Service.

In tegenstelling tot wegwerpsyste-
men is deze oplossing ook duur-
zaam want na het wassen kunnen 
zij vele malen worden hergebruikt. 
Omdat er ook voldoende poets-
doeken geproduceerd worden zijn 
leveringstekorten uitgesloten. 
MEWA-klanten kun zich wijden 
aan meer belangrijkere taken 
want MEWA zorgt ervoor dat de 
juiste hoeveelheid doeken voorra-
dig zijn, precies waar men ze nodig 
heeft. Het effectieve verbruik 
wordt vooraf berekend zodat de 
medewerkers machines en ge-
reedschappen steeds veilig en ef-
ficiënt kunnen reinigen.  

NADERE INFORMATIE:

MEWA TEXTIEL-SERVICE

TELEFOON: 033 – 277 92 40 

WWW.MEWA-SERVICE.NL

STIHL PRESENTEERT SERVICE- EN 
ONDERSTEUNINGPROGRAMMA
SNEEK - Onlangs startte een her-
nieuwde samenwerking tussen 
groenbedrijf  Donker Groep en 
Stihl. De samenwerking gaat ver-
der dan de traditionele klant-leve-
rancier relatie, en is een strate-
gisch partnerschap waarbij Stihl, 
Donker Groep helpt om haar duur-
zaamheidsdoelstellingen te beha-
len. 

Donker Groep is al jaren een te-
vreden Stihl klant en gaat nu een 
stap verder in de samenwerking 
door te kiezen voor totale ontzor-
ging met de full-service leasing 
formule Stihl Total Care Pro. 
Dankzij Stihl Total Care Pro kan 
Donker Groep een beroep doen op 
het gespecialiseerd servicenet-
werk van Stihl en dus de vakken-
nis, het beheer en onderhoud van 
het machinepark. Daarbij wordt 
volledig ingespeeld op de wensen, 
eisen en behoeften van Donker 
Groep. Met deze full-service lease 
formule is Donker Groep verze-
kerd van voldoende capaciteit en 
een optimale beschikbaarheid van 
machines. Zo hoeft men zich geen 
zorgen te maken over de continuï-
teit zowel bij aanvang van de sa-
menwerking als tijdens de volledi-
ge looptijd van het contract. Er is 
een reservevloot van machines 
beschikbaar indien er een machi-

ne uitvalt. Zo wordt stilstand ver-
meden.

Stihl Total Care Pro bevat ook een 
gedegen keurings- en onder-
houdsprogramma. Dit zorgt er-
voor dat de machines tijdig ge-
keurd en onderhouden worden. 
Daarnaast worden er gepersonali-
seerde opleidingen voor de mede-
werkers van Donker Groep geor-
ganiseerd. Zo zijn zij steeds volle-
dig geïnstrueerd over klein onder-
houd, en het veilig en ergonomisch 
gebruik van de producten. 

Met de toepassing Stihl connected 
beheert Donker Groep haar ma-
chinepark. De toepassing regis-
treert waardevolle data over de 
machines zoals het aantal draaiu-
ren, het vereiste onderhoudsinter-
val, en brengt in kaart of de machi-
nes efficiënt ingezet worden. 
Dankzij de applicatie kan Donker 
Groep de inzet van haar medewer-
kers én machines zorgvuldig in-
plannen, en kan er bijvoorbeeld 
gemakkelijk beslist worden om 
een piekbelasting op te vangen 
met short lease.

NADERE INFORMATIE:

STIHL

TELEFOON: 088 – 73 03 900

WWW.STIHL.NL

ONDERHOUDSARME SHREDDER 
BAD MARIENBERG - De nieuwe 
shredder VRZ van Vecoplan onder-
scheidt zich vooral door zijn rotor: 
in plaats van met conventionele 
snijgereedschappen is deze uitge-
rust met sikkelvormige tanden. 
Daarmee kan de machine zelfs 
met draad afgebonden balen van 
verschillende materialen eenvou-
dig openscheuren en versnippe-
ren. De ontwikkelaars hebben veel 
aandacht besteed aan een robuus-
te constructie. Er is weinig onder-
houd nodig – en in voorkomende 
gevallen is dat zo gepiept. 

“Bij onze klanten werken de 
shredders meestal ononderbro-
ken gedurende een zeer lange pe-
riode”, aldus Martin Baldus, hoofd 
ontwikkeling ‘Industrial shredding’ 
bij Vecoplan AG. “De machine is 
onder andere geschikt voor de 
verwerking van afvalhout – bij-
voorbeeld om wortelkluiten of 
hele planken en balken, die vaak 
vol zitten met stoorstoffen zoals 
spijkers, efficiënt te versnippe-
ren.”

Voor de rotoren heeft Vecoplan ge-
kozen voor de dynamische HiTorc-
aandrijvingen met een enorme 
tractie en hoog koppel. Deze heb-
ben geen mechanische elementen 
zoals riemaandrijvingen, koppelin-
gen of hydraulische aggregaten. 
Daarmee is er vergeleken met hy-
draulische aandrijvingen nauwe-
lijks onderhoud nodig. Bovendien: 
omdat er minder massa in bewe-
ging hoeft te worden gebracht, ha-
len ze een supergunstig rende-

ment. De gebruiker bespaart aan-
zienlijk op zijn energiekosten. 
“Een speerpunt bij de ontwikkeling 
was voor ons om de operationele 
en onderhoudskosten voor de ge-
bruiker zo laag mogelijk te hou-
den”, aldus Baldus. “Componenten 
als slijtvaste en verwisselbare af-
dichtingselementen op de rotor en 
de zijwand voorkomen bijvoor-
beeld dat er materialen tussen het 
kopvlak van de rotor en het huis 
van de machine vastlopen. Boven-
dien: dankzij het geoptimaliseerde 
machineontwerp zijn snijbalk en 
rotoren snel te vervangen. Tijdro-
vende onderhoudswerkzaamhe-
den, zoals het lassen van pantse-
ringen, kunnen daardoor buiten de 
machine worden uitgevoerd. Dit 
verkort stilstandtijden aanmerke-
lijk. “Onze nieuwe VRZ is zo ont-
worpen dat hij lang inzetbaar is – 
zelfs als er sprake mocht zijn van 
slijtage”, belooft de Vecoplan-ex-
pert. 

NADERE INFORMATIE:

VECOPLAN AG

TELEFOON: +49 2661 62670

WWW.VECOPLAN.DE

De nieuwe shredder van het type VRZ is 

robuust, ongevoelig voor stoorstoffen, 

betrouwbaar en onderhoudsarm.

Van links naar rechts: Wouter van Blitterswijk (van Blitterswijk Tuin- en Parkmachines) - 

Paul van der Poel (Poel Bosbouwartikelen) - Tommy Nagtegaal (Stihl) - Broer Voolstra 

(Donker Groep) - Johan Lentz (Donker Groep)

Uit de containers kunnen steeds verse, 

schone poetsdoeken genomen worden 

(Foto: MEWA)
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