C. Boon, voorzitter Algemene Vereniging Inlands Hout

Bosbouwmanifestatie in Apeldoorn
Organisatie:
door een Bosschapscommissie bestaande uit:

- Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH)
- IKC-Natuurbeheer

-

-

Industrie en Voedingsbond CNV
IPC Groene Ruimte
Ned. Vereniging van Boseigenaren (NVBE)
Park Berg & Bos
Staatsbosbeheer
Voedingsbond FNV

Het is al meerdere decennia
zo dat het bosbouwbedrijfsleven onder
auspiciën van het
Bosschap een nationale
bosbouwmanifestatie
organiseert. In 1956 en
1957 begon dat met
demonstratiedagen in Drie
en in De Steeg. In 1960
kwam er een &daagse
"Bos en hout"-manifestatie
van de grond die in 1967
werd gevolgd door een 3daagse "Bos en mens"
happening.
Het was de tijd van nauwe
samenwerking met
organisaties als ANWB,
IVN, KNJV,
Natuurmonumenten,
Houtinstituut TNO, die ook
inzendingen verzorgden
voor de tentoonstelling. De
ANWB gaf toen zelfs nog
een apart fotoboekje uit
"ter herinnering aan de
prettige samenwerking in
de commissie Bos, Hout en
Recreatiedagen 1967"
compleet met foto's van
een bezoekende Prins
Claus en een toesprekende
directeur SBB.

I Demonstratie houtoogstmachine
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Vervolgens werd de draad in de
tachtiger jaren weer goed opgepakt en begint zich nu een 'traditie' van een 2-jaarlijkse manifestatie af te tekenen. In het begin
nog als 2-daags evenement
compleet met symposium is de
manifestatie nu een l-daags
hoogtepunt.
Kern vormen de nationale kampioenschappen voor de vakmensen in het uitvoerende boswerk.

H Een impressie van de Bos en Houtdagen in 1960: Y hout, de zaag, de man. Foto van de jeugddag op l5 juni.

scheefgezaagde stamstukken

H Het aoed.. veilia en snel laden
van langhout

H Het uitrijden van kisthout
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H De voerlieden moesten
voortdurend hout aankoppelen voor
de volgende hiindernis

Dat heeft een goede grond: het is
hun vakmanschap die bepaalt of
er effectief, veilig , tegen lage kosten en met zorg voor bos en hout
wordt gewerkt. Uiteindelijk kan
geen beleidsnota daar tegen op.
Rondom die kern vindt een vakbeurs plaats en zijn er demonstraties. Nieuwigheden, van
boscomputerprogramma's, via
oogstmachines tot mobiele houtoogstenergiecentrale zijn er te
zien.

Boswerk is interessant
Boswerk spreekt tot de verbeelding van velen. Onderdelen van
de nationale manifestatie in
Apeldoorn worden inmiddels al
opgenomen in sommige regionale festiviteiten. Zo bestaan er de
Veluwse bos en houtdagen in
Otterlo (516 juli jl.) waar elementen
van de vakwedstrijden op kleinere schaal terugkomen. Het vakgebied komt daarmee onder de
aandacht van een breder publiek.
Datzelfde geldt even zeer voor
het houthakkersfeest in de Lage
Vuursche (17 aug. a.s.) waar duizenden mensen op afkomen.
Bos en bosbouwactiviteiten blijken, mits goed gepositioneerd, interessant voor een groot publiek.
Wat dat betreft is er alle aanleiding om voor de toekomst toch

nog weer eens terug te denken
aan de jaren van goede samenwerking met de ANWB. Wellicht
kan de stichting Probos daarover
de gedachten eens laten gaan:
het beleid en de PR rondom bos
en bosbenutting kunnen toch niet
mooier onder de aandacht worden gebracht dan rondom een
nationale 'show' bosbeheerlterreinbeheer: werk in uitvoering!
Het kan een prima aanleiding zijn
om tezelfdertijd een congres of
studiebijeenkomsten te houden
in bijvoorbeeld Orpheus of een
andere gelegenheid. De kern is
er, nu de volgende jaarringen er
omheen.

ljuni 1996
Schitterend weer, een prima lokatie, enthousiaste deelnemers
en organisatoren en een breed
palet aan standhouders; kortom
alles zat dit jaar mee om er een
perfecte nationale bosbouwmanifestatie van te maken.
Tijdens deze manifestatie vond
de slotronde plaats van de nationale titelstrijd voor een aantal
vakgebieden in de bosbouw. De
voorrondes hiervoor waren in het
vorige jaar al gehouden in
Smilde, Vessem en Otterlo.
Bij het motorzagen werd J. van
Kampen van "De Boombouw"
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nationaal kampioen. Hij had ook
een naam hoog te houden want
enkele weken tevoren was hij in
Duitsland wereldkampioen geworden.
Dat we in Nederland heel wat vakmanschap rijk zijn bleek toen ook
al bij de landenteamswaar van de
25 deelnemende landen Nederland op een tweede plaats eindigde bij de motorzaagwedstrijden.
Voor de andere categorieën,
voerlieden en houtkraanmachinisten bestaan geen internationale wedstrijden. Mocht dat ooit zover komen, dan is zeker dat
Nederland vakspecialisten kan
afvaardigen. Het niveau was
weer zeer hoog in Apeldoorn.
Dit evenement toont weer eens
aan hoe goed het is dat het vak
zijn kennis en kunde onderling
meet, maar vooral ook het (bosbouw)publiek laat zien welk specialisme nodig is om hout uit het
bos bij de verwerkers te krijgen.
Meer waardering is wat dat betreft best op zijn plaats.
De beste 3 in elke categorie zijn
geworden:
Korthoutwagens:
1. S. Visser (Visser Transportbedrijf)
2. F. van Loon (Int. Transport
Van Loon)
3. W. Borgers (V.d. Broek & Zn.
BV)
Langhoutwagens:
1. R. van Beek (Gebr. van Beek
BV)
2. R. Kamphuis (Kamphuis & Zn.
BV)
3. A. v.d. Pasch (Van Weert
Rondhout)
Uitrijcombinaties:
1. G. Dorrestijn (Houth. C.L. van
Vliet)

H Gericht vellen; de eerste boom
ligt al

2. G.J. Assink (Heykra Holland

BV)
3. W. Hulstein (W. Hazeleger)
Voerlieden:
1. F. Benneker (met Sientje)
2. B. Bosveld (met Pjotr)
3. W. Hazeleger (met Vera)
Motorzagen:
1. J. van Kampen (De Boombouw)

2. B. van der Belt
3. A. Essenstam (IPC Groene
Ruimte)

De drie winnaars van elke categorie kregen van het Bosschap
een beker en een enveloppe met
inhoud. De prijzen werden uitgereikt door voorzitter P.J.J.M.
Mangelmans van het Bosschap.
Naast de waardering voor de
winnaars sprak hij ook waardering en dank uit voor de heer H.
Schouten. Schouten is vanuit het
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Bosschap al jarenlang de centrale spil in de organisatie van de
wedstrijden. Mede dankzij zijn
niet aflatende inspanningen hebben wereldkampioenschapselecties en vele manifestaties in de
afgelopen jaren plaats kunnen
vinden. Met een Nederlandse
wereldkampioen in 1996 kan
Schouten komend najaar met
een goed gevoel afscheid nemen
van het Bosschap.

