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Zo aan het einde van dit millennium een goed moment de oude
NBTs eens in te zien. Zijn we in de bosbouw werkelijk zo veranderd? Of halen we bij studiedagen en/of excursies oude statements
uit de kast? Zijn de principes dezelfde en wie was ook al weer de
^ winnaar van de bosarbeiderswedstrijden handzagen? Hoe was dat
toentertijd?

1974: 25 jaar
actuele
mechanisatie

bouwtechniek aan de Landbouwhogeschool schreef in een artikel
dat een eerste demonstratie van
deze machine in Velde in 1974
wellicht tot de mogelijkheid behoort. De machine is sedert 1966
ontwikkeld, het eerste testmodel
dateert van 1969 en het eerste
productiemodel van eind 1972.
Bol meldt: 'De conceptie van de
machine is belangwekkend en
noodt tot verdere oriëntatie met
betrekking tot technische, organisatorische, ergonomische en
economische evaluatie, relatie tot
houtkwaliteit en relatie tot omgeving (bodem en begroeiing)'.
Veertien jaar later, in 1988 werd
door de firma Bronk de eerste
veller/snoeier ofwel Harvester gekocht en ingezet in de Neder-

25 jaar geleden toen het Staatsbosbeheer 75 jaar bestond hield
Zijne Koninklijke Hoogheid de
Prins der Nederlanden (Bernhard) de openingsrede. Hij feliciteerde Staatsbosbeheer en citeerde Tsjechov (1879) in een
vergelijking met de medewerkers
van het Staatsbosbeheer. "Wanneer ik langs de bossen .... loop,
die ik van de ondergang door de
bijl heb gered, of als ik het jonge
bos dat ik zelf heb geplant hoor
ruisen, dan besef ik... dat als de
mensen over 1000 jaar gelukkig
zijn, dit voor een zeker deel aan
mij zal zijn te danken".

Gerard de Baaij
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In dat zelfde jaar verscheen een
artikel van M. Bol over een nieuwe machine: een houtoogstmachine, type VELLER/SNOEIER.
M. Bol van de Vakgroep Bos-

Norcar490 TH van Bronk 1988
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landse bosbouw. Het was een
Norcar490TH, uit Finland. Inmiddels zijn er 32 harvesters bij
Nederlandse ondernemers in bezit. Bijna 60% van de hoeveelheid werk door deze machines
wordt in Nederlandse bossen uitgevoerd.
Wat zal Bernhard of diens opvolger dit jaar bij het eeuw-feest van
Staatsbosbeheer melden: "Wanneer ik door de bossen loop over
paden door Harvesters gecreëerd, die ik van de ondergang
van het dichtgroeien heb gered,
dan besef ik... dat als de mensen
over 1000 jaar gelukkig zijn, dit
voor een zeker deel aan de mechanisatie zal zijn te danken"?
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