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Oogstdemonstratie Biobaler op De Borkeld
Vrijwel elk stukje land in Nederland wil bos worden. In bossen komt dat goed uit,
maar in bijvoorbeeld bermen, uiterwaarden en heideterreinen is spontane opslag
vaak ongewenst. Er moeten dikwijls aanzienlijke kosten gemaakt worden om dit te
verwijderen. Kan de Biobaler kosten besparen?
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Biobaler met een speciale arm naast de tractor

worden gelegd en daarna opgeraapt door deze

kosten en niet op het verdienen van geld.

te hangen, zodat het eerste nadeel opgeheven

machine.

Maar ook dat is pure winst!

van Anderson meldde bovendien dat door het

Geld verdienen of kosten besparen?

Patrick Jansen

tijdig slijpen van de messen en het met beleid

Er wordt al tijden veel gepraat over de inzet

Martijn Boosten

(en de nodige ervaring) besturen van de ma-

van biomassa voor de opwekking van

Oogstdemonstratie Biobaler op De Borkeld
Vrijwel elk stukje land in Nederland wil bos worden. In bossen komt dat goed uit,
maar in bijvoorbeeld bermen, uiterwaarden en heideterreinen is spontane opslag
vaak ongewenst. Er moeten dikwijls aanzienlijke kosten gemaakt worden om dit te
verwijderen. Kan de Biobaler kosten besparen?

zou kunnen worden. De Canadese medewerker
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