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is het een interessante machine voor dunningen in jonge opstanden (foto Usewood Oy).

satie.

Het Zweedse Malwa is een van de vele aanbieders van
kleine, lichte oogstmachines. Naar aanleiding van de Elmia
heeft een Nederlandse firma interesse getoond in hun
machines (foto Malwa International AB).
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2 Jansen, P. 2010. Hooglieren in Nederland?
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De Pottiputki is waarschijnlijk het snelste plantgereedschap
voor plugplantsoen, maar kan niet of nauwelijks ingezet
worden bij een (dikke) strooisel- of vegetatielaag. Op de
Elmia ontdekten we hiervoor de Terracut. Met deze
goedkope schijf op een bosmaaier kunnen plantplekken
gemaakt worden (foto Terracut).
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wordt geplaatst door op regelmatige afstand

card systeem. Het Green card systeem is een
educatieprogramma voor aannemers van het,
op de Elmia aanwezige, Zweedse Agentschap
voor Bos (Skogsstyrelsen). Aannemers die dit
educatieprogramma volgen krijgen een
zogenaamde Green card, hetgeen hen in staat
stelt om aan te tonen dat ze voldoen aan de
eisen die de boscertificeringssystemen PEFC en
FSC en de Zweedse boswetgeving stellen aan
het zorgvuldig omgaan met onder meer
cultureel erfgoed in bossen. Aannemers zijn
hierdoor beter in staat erfgoed te herkennen
In Nederland worden op steeds meer plekken in het bos
klimaatkokers toegepast, zoals bijvoorbeeld bij deze nieuw
aangeplante eikenlaan aan de Kamperweg in Epe. Om de
klimaatkokers enigszins aan het zicht te onttrekken zijn er
tijdelijk fijnsparren voor geplant die later als kerstboom
worden verkocht (foto Martijn Boosten).

De beste resultaten worden tot op heden bereikt met
klimaatkokers waarin beluchtingsgaten zitten, zoals bij deze
kokers die recent op de Grebbeberg bij Rhenen zijn
toegepast (foto Martijn Boosten).

en er rekening mee te houden in de bosexploitatie. In Nederland kennen wij natuurlijk de
Erkenningsregeling Bosaannemers (Erbo).
Mogelijk kan de wijze waarop het Zweedse
green card systeem aandacht besteed aan

palen of bomen te besmeren met een geurstof

onderwerp cultuurhistorie. Probos probeert

cultureel erfgoed een inspiratie vormen voor

die het wild verjaagt. Ook zijn er middelen die

door middel van onder andere voorbeeld-

de Erbo?

op individuele bomen worden aangebracht en

projecten, excursies, artikelen, boeken en

die door hun geur, smaak of structuur

praktijkgidsen beheerders praktische handvat-

Tot slot

verhinderen dat het wild aan de jonge bomen

ten te geven om zorgvuldig om te gaan met

De Elmia opent je de ogen voor nieuwe

vreet. Op de Elmia werd een breed assortiment

historisch erfgoed in bossen. Op de Elmia bleek

methoden, technieken, producten en machi-

aan geur- en smaakstoffen gepresenteerd. De

dat ook in de Zweedse bosbouw cultuurhisto-

nes. Zo kwam de vraag op of, bij de toene-

middelen variëren van chemische tot biologi-

rie een actueel thema is. Net als de Neder-

mende aandacht voor de bodemkwaliteit, er

sche middelen, waaronder gevriesdroogd

landse, herbergen ook de Zweedse bossen een

wellicht kansen liggen voor aannemers die met

bloed. Elk middel heeft zijn eigen werking en

schat aan erfgoed. Sinds de introductie van

kleinere, lichtere machines gaan werken. De

bijhorende kosten. In Nederland wordt er

grote machines (harvesters, forwarders en

oogstkosten stijgen dan misschien wel iets,

lokaal wel geëxperimenteerd met deze

grondbewerkingsmachines) in de jaren

maar sommige beheerders zullen dat accepte-

middelen of alternatieven (mensenhaar,

zeventig van de twintigste eeuw is er echter

ren als ze daarmee een (kwetsbare) bosbodem

schapenwol, leeuwenpoep). De ervaringen zijn

grote schade toegebracht aan veel van dit

beschermen. Elmia laat je ook zien waar het in

lang niet altijd positief, maar er lijken toch

erfgoed. Dit kwam deels omdat het erfgoed in

de toekomst naar toe kan gaan. Zo was er

middelen te zijn die wel het gewenste effect

veel Zweedse bossen nog niet in kaart was

bijvoorbeeld overduidelijk de trend te zien naar

hebben. Uit gesprekken op de Elmia blijkt dat

gebracht en er daarmee onbewust veel

het gebruik van plugplantsoen. Ook werd

we nog veel over de toepassing van geur- en

erfgoed werd beschadigd. Langzaamaan groeit

duidelijk dat voor Nederland nog veel te

smaakstoffen kunnen leren van bijvoorbeeld

het besef dat de cultuurhistorische relicten in

ontdekken is op het gebied van wildschade-

onze Duitse collega’s.

bossen betere bescherming verdienen en

preventie.

Innovaties op Elmia Wood 2013
Om de vier jaar trekken tienduizenden bosbeheerders en bosexploitanten naar het
Zweedse Jönköping voor de grootste bosbouwbeurs ter wereld, de Elmia Wood. Wat
had de Elmia Wood dit jaar te bieden voor de Nederlandse bosbouw?

wordt er meer aandacht gevraagd voor dit

Cultuurhistorie voor aannemers

onderwerp. Een belangrijk middel om de

Patrick Jansen

De laatste jaren is er onder Nederlandse

aandacht voor dit onderwerp en de kennis

Martijn Boosten

bosbeheerders grote belangstelling voor het

hierover te vergroten is het zogenaamde Green
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