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uitsleepwerkzaamheden en bij het trekken van de plantmachines (o.a. Accord),
vonden wij hier terug naast andere merken zoals Hanomag.

Ook hulpmachines die op de trekkers waren gemonteerd zoals hydraulische
kranen (Hiab, Atlas), hefinrichtingen, scraper- en bulldozerbladen (Eberhardt,
Fordson), spuitbomen (Unimog) werden getoond.
Van de door trekkers getrokken en aangedreven gereedschappen werden
getoond: de slagmaaiers met verticale as (Eberhardt, Panter, Votex) naast
die met horizontale as (J ohn Wilder, Triturator), verschillende typen schijvenploegen en schijveneggen (Panter, Ransomes, Twentrac), een zware frees
(Twentrac) en plantgatboren (Eberhardt, Unimog).
De fa Kurstjens vertegenwoordigde de achter op een trekker gemonteerde
hydraulische grijper die bij de technische demonstraties werd getoond.
De speciale grote uitsleeptrekker van Zweedse makelij die bij de technische
demonstraties opviel was de Treefarmer, fabrikaat Kockum. Zware laders
werden getoond van het fabrikaat Volvo.
Op de stand van de fa Raven en Kruimer werden naast verschillende
machines een ruim sortiment moderne handgereedschappen voor het bosbedrijf getoond.
Enkele speciale machines, meer geschikt voor een plantsoenendienst dan
voor de bosbouw, waren de stompenboor van de fa Kuiken, gemonteerd op
een Volvo laadmachine en de hydraulische zagen en scharen die door de
hydraulische inrichting van een trekker werden aangedreven van Holtac.

HouUentoonstelling
[9451

N. A. DEN HARTOG

De houttentoonstelling had als opzet om te laten zien welke mogelijkheden het inlands hout biedt voor verwerking en gebruik. Men had hiertoe
een aantal produkten van hoge kwaliteit tentoongesteld.
De normale afzetgebieden voor het inlandse hout worden gevormd door de
industriële sector, de waterbouw, de agrarische en de recreatieve sector.
Opvallend is in deze opsomming, dat de woningbouw ontbreekt. De enorme
hoeveelheden hout die hiervoor worden gebruikt bestaan nagenoeg geheel
uit geïmporteerd vurenhout.
Om hierin een kleine doorbraak te forceren werd een zomerhuisje uit
inlands hout tentoongesteld door de Commissie Inlands Hout van het Bosschap, dat opviel door zijn vriendelijke aanblik, de praktische indeling en de
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zorgvuldige afwerking. De vloeroppervlakte bedroeg .9,2 x 7,2 m, ingedeeld
in een woonkamer met aansluitende kitchenette, 3 slaapkamers, een wel
douche en een terrasje. De buitenwand bestond uit gepotdekselde douglasplanken met de geveldriehoeken uit gehalveerde paaltjes. Het balkhout was
verduurzaamd inlands grenen. De binnenwanden waren afgewerkt met spaanplaat, terwijl de plafonds waren samengesteld uit de isolerende houtwolcementplaten. De bouwkosten zouden met eenvoudige sanitaire voorzieningen
en elektrische installatie op f 15.000 komen.
Naast dit huisje had de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in
Nederland een stand ingericht waar gecreosoteerde dwarsliggers en waterbouwhout zoals damplanken en perkoenen werden getoond naast met zouten
geïmpregneerd hout voor in hoofdzaak de agrarische sector, zoals verschillende soorten palen en ook voor bedrijfsvloeren.
Een volgende groep omvatte hout dat grondstof voor industriële verwerking vormde met daarnaast de tussenfasen en het eindprodukt. De klompenindustrie, de zagerijen, de vezelplaten- en kartonindustrie, de spaanplatenindustrie, de kistenindustrie en de houtwolcementplatenindustrie waren hier

vertegenwoordigd. Opvallend was de grote variatiemogelijkheid voor hardboard en spaanplaten door het oplijmen van vele soorten oppervlaktelagen.
Ook een houtskoolmeiler en houtskool ontbraken niet.
De daarnaast. gelegen recreatieve sector toonde het gebruik van hout in
picknickbanken en -tafels, geïmpregneerde tuinhekken, klimhekken, hindernissen voor maneges, rustieke tafeltjes, bankjes, bloembakken e.d.
De laatste nog te bespreken groep werd gevormd door hout dat behalve
het schillen weinig bewerkingen had ondergaan en door bezaagd hout. Het
bestond eensdeels uit allerlei soorten palen: van perkoenen, via boom- en
spillepalen, mijnhout tot heipalen, alles in vele afmetingen, maar van zeer
goede kwaliteit. Het andere deel liet planken, delen, balken van verschillende
soorten inlands naaldhout en vooral van loofhout zien, waaruit bleek welke
fraaie mogelijkheden het inlands hout in staat is te bieden.

