Michelinsterren voor
Interforst 2014
— Pieter Schmidt

De Messe München organiseert van 16-20 juni 2014 na vier jaar weer
een Interforst tentoonstelling. ‘Maatstaf voor Bos en Technologie’
is dit keer het motto. De organisatoren hebben Europawijd
journalisten van bos(bouw)tijdschriften uitgenodigd om hun
plannen te presenteren en toe te lichten. Een persconferentie werd
gecombineerd met een bezoek aan de Beierse Staatsbossen. Een zeer
aangenaam en informatief bezoek. Namens het Vakblad Natuur Bos
Landschap was ik erbij.

Wat doe je daar nu mee? Vermeld je iets in
jouw blad of doe je dat niet? En geeft je dan à
la de toeristische groene Michelingidsen sterren? Eén voor ‘het bezoek waard’, twéé voor
‘de omweg waard’ en drie sterren voor ‘de reis
waard’? Ik ga sterren uitdelen!
Interforst 2010 (www.interforst.de) kende
ruim 400 exposanten uit 24 landen op 6,7
ha oppervlakte en 50.000 bezoekers uit 80
landen. Zoals elke ambitieuze ondernemer wil
de Messe München volgend jaar meer. Meer
bedrijven met voor de bosbouwer interessante
machines en apparaatjes en meer kijkers en
kopers. Er werd gesteld dat er tijdens de Messe
een levendige handel is: Er wordt gekocht! Voor
verkopers dus een must, drie sterren. Maar, is
het ook een ‘be there’ voor geïnteresseerden en
klanten?

Dure harvester
Voor diegene die geïnteresseerd is in bosbouwtechniek, die daar zijn brood mee verdient
en die altijd en onder alle omstandigheden
intuïtief weet hoe om je een moer op een
bout draait, ja voor deze man of vrouw geef ik
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Interforst drie sterren. Zij kunnen genieten van
indrukwekkende machines, technologische
hoogstandjes als harvesters, die hele bossen
leeg eten, en kabelsystemen op vrachtauto’s,
die bodemsparend complete bomen (met stam
en tak, maar zonder wortels) uit hellingbossen
slepen, zonder dat de stam de bodem raakt. Je

kunt nu eenmaal geen hout oogsten zonder het
bos iets kapot te maken. Maar de machinebouwer probeert zeer dure (een harvester kost tot
€ 500.000-) producten op de markt te zetten
die het zo schadevrij mogelijk doen. Er wordt
duidelijk gewerkt aan efficiëntere machines,
die nog minder schade veroorzaken, maar die
daardoor wel vaak duurder zijn.

Elektrische kettingzaag
Is er ook iets voor de kleinere beurs en voor de
groene mens? Ja, INTERFORST biedt meer. Er
wordt hard gewerkt aan allerlei elektronische
apparatuur, die meetpresaties verbeteren en
opslag en verwerking van - ook natuur - data in
het veld vergemakkelijken. Preciezere meting van de sortimenten (stamlengtes) bij de
werkende harvester in de zaagkop is nodig en
daar wordt aan gewerkt en misschien getoond.
Ook wordt een prototype van een harvester die
beweegt over een horizontale stang en die op
olifanten/mierenpoten wandelt door het bos
(nog minder bodembeschadiging) verwacht en
dat is ook voor Nederland leuk. En wat dacht
u van een rugzakaccu als energiebron voor een
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elektrische kettingzaag? Minder CO2 uitstoot in
het bos! In Duitsland gedacht voor de zogenaamde Selbsterwerber (particulier die tegen
betaling hout voor zijn kachel oogst), maar dit
zou in het Nederlandse natuurbeheer ook een
rol kunnen spelen. En dan: struikelen en vallen
is in Duitsland (ook in Nederland?) een van de
vaakst voorkomende ongelukken. Oefenen op
een gespannen elastische draad door de veller
(evenwicht bewaren) kan hier veel onaangenaams voorkomen. De geïnteresseerde werkgever die zorgzaam met zijn personeel omgaat,
kan het uitproberen op INTERFORST. Voor deze
categorieën bezoekers geef ik een ster.

Bos en/of natuur
Dan heb je nog de zogenaamde fora, inhoudelijke discussiebijeenkomsten, en de couchbijeenkomsten waar bekende persoonlijkheden
een meer persoonlijke visie geven en (laten)
becommentariëren. De beurs wil graag actuele
onderwerpen brengen en die zijn per definitie
nu nog niet bekend. Maar het zou mij niet
verwonderen wanneer de relatie bosbouw en
natuurbeheer aan de orde komt. Deze relatie is

gespannen. In de Vrijstaat Beieren bijvoorbeeld
is de bosbouwafdeling van het Staatsministerie
voor Voeding, Landbouw en Bossen verantwoordelijk voor het natuurbeheer in bossen.
Natuurbeheer buiten de bossen valt onder het
Staatsministerie voor Milieu en Gezondheid.
De Raad van Deskundigen van INTERFORST
zou beiden graag integreren, zeker op de tentoonstelling. De genoemde bosbouwafdeling is
daar minder voor geporteerd. Dit zal zeker een
belangwekkende discussie zijn. Hier geef ik drie
sterren.
En tenslotte is er München, een stad bruisend
van leven, economie, geschiedenis, cultuur, politiek, voetbal, feest en bier. Ook tijdens INTERFORST. Dit is geen toeristisch reclameplaatje,
maar ik geef München drie sterren.

Rugzak per helikopter
Als lekkermakertje voor de journalisten werd
ons het neusje van de bosbouwtechniek getoond: Boomuitsleep met een mobiele kabelbaan op een berghelling over een lengte van
maximaal 1000 meter. De gehele boom hangt
aan twee kraantjes op de kabel en wordt zo

uit het bos gehaald. Op de landing onttakt een
harvesterkop op een graafmachine de boom en
zaagt deze in sortimenten. Kosten per kubieke
meter: € 40. Bij een prijs van € 100 per kubieke
meter vurenhout (fijnspar) aan de weg is dat
toch rendabel. En een demonstratie van ergonomisch goed doordacht planten van kluitplantsoen (fijnspar, beuk, zilverden, lariks, gewone esdoorn) op een lawinehelling met meer
dan drie meter sneeuw. Met de hand planten,
maar de planten werden in een speciale rugzak
per helikopter aangevoerd. Kosten per plant
€ 4. Toch zakte dit bosbedrijf (Ruhpolding) met
voornamelijk bergbossen net niet in de rode cijfers. Ik heb hiervan natuurlijk prachtige foto’s
gemaakt, maar helaas werd op de terugweg in
Nederland mijn camera gestolen. Daarom filatelistische illustraties. Overigens: dit bosbedrijf
krijgt van mij ook drie sterren.
redactie@vakbladnbl.nl
Jaarbeurs München, www.messe-muenchen.de
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