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Libramont en Demo Forest eren
stielkennis groenvoorzieners
De beurs van Libramont staat bij veel landbouwliefhebbers elk jaar met fluo aangeduid op
de kalender. In oneven jaren – zoals dit jaar – kon ook iedereen die werkt ‘in het hout’ zijn
hart ophalen met het aansluitende Demo Forest, dit jaar in het bosarboretum van Bertrix.

Jan Vancayzeele, consulent AVBS
De beurs voor landbouw, bosbouw en
agrovoeding van Libramont laat zich
nog het best beschrijven in cijfers: elk
jaar meer dan 220.000 bezoekers, 800
exposanten en 5.000 merken op een
terrein van 300.000 m². Een uitstal-

raam voor machines, veeteelt, het
bos, agrovoeding, tuinbouw, maar ook
voor onderzoek, onderwijs en cultuur.
Voor tuinaannemers en groenvoorzieners is er een ruime buitenexpositie
van machines voor bouwkunde, ge-

24 x Sierteelt&Groenvoorziening 7 • 31 augustus 2019

meentes, bosbouw, parken en tuinen.
In de zogenaamde Genitec-ruimte
organiseerde men doorlopend demonstraties van grondverzetmachines, wielladers en 4x4-voertuigen.

Tuinaanleg- en onderhoud
Voorstelling Belgisch team
tuinaanleg

Forest voorzag animatie voor jong en
oud. Toch mag het economische
belang van de boshoutketen niet
onderschat worden in het zuidelijk
landsgedeelte. Het is een belangrijke
bron van werkgelegenheid. In België
bestrijken bossen ongeveer 23% van
het grondgebied; dit is 700.000 ha. Ze
zijn een natuurlijke en hernieuwbare
rijkdom die de sector wil benutten
volgens de regels van duurzaam
beheer.

Kampioenschap boomklimmen

AV
B

S

Boomverzorgers spelen hierin een
centrale rol. Het beroep van boomverzorger werd deze editie van Demo
Forest extra in de belangstelling
geplaatst met het eerste Belgisch
Kampioenschap boomklimmen voor
duo’s. De wedstrijd wil hiermee een
positief beeld te schetsen van het
beroep van boomverzorger. Boomverzorgers werken voor het onderhoud
en het behoud van bomen in soms
moeilijke omstandigheden. Deze competitie gaf het publiek de kans de
vereiste vaardigheden voor dit beroep
te ontdekken. De wedstrijd benadrukte hun technische knowhow, hun
kennis van veiligheid op het werk en
hun kennis van bomen en belangrijkste ziekten en plagen.

Ook op de Beurs van Libramont wilden de organisatoren stielkennis
uitdrukkelijk herwaarderen. De beurs
was de locatie waar het Belgisch
team in de discipline ‘inrichting van
parken en tuinen’ werd voorgesteld.
Het team was eind augustus de Belgische afvaardiging voor het wereldkampioenschap voor beroepen,
WorldSkills in Kazan, Rusland. 1.400
jongeren onder 23 jaar, uit meer dan
60 landen, namen het vier dagen lang
tegen elkaar op in een poging om zich
tot wereldkampioen in hun respectievelijk beroep te kronen. World-Skills
heeft als expliciet doel de erkenning
en kennis van technische beroepen te
verhogen.
Het Belgisch team bestond uit Jonas
Menschaert (20 jaar) uit Zottegem
(werkt bij Arte Verde) en Dylan Lekeux
(21 jaar) uit Idegem (werkt bij Viridis).
Hun coach was expert Remy Hermesse, die werkt voor de Provinciale
landbouwschool ‘la Reid’ in Luik.

©

©© J. Vancayzeele

Demo Forest

Maar nog meer dan de eigenlijke
beurs van Libramont is de tweejaarlijkse Demo Forest de place to be voor
professionals in de bosbouw- en
groenvoorzieningssector. De twintigste editie vond deze keer plaats in het
gemeentelijke bos van Bertrix, nabij
het dorp Auby-Sur-Semois met bosbouwdemonstraties in reële omstandigheden.
Demo Forest kan het kleine broertje
van de Libramont beurs genoemd
worden, maar het is wel de grootste
beurs voor bosbouwdemonstraties in
Europa. Het parcours is 4,5 kilometer
lang in een bos van 150 hectare.
Langs het parcours stonden 150
exposanten met 500 machines. Met
meer dan 40.000 bezoekers was het
ook daar op de koppen lopen. Demo

Nieuwigheden ontdekken
Op zowel de Beurs van Libramont als
Demo Forest toonden en demonstreerden de exposanten hun nieuwste machines. We geven een overzicht
van de opvallendste nieuwigheden in
een volgend nummer. n

Eén van de belangrijkste arboretums
Demo Forest vond deze editie
plaats in een uniek kader, het
bosarboretum van Bertrix. Op een
oppervlakte van bijna vijf hectare
kon de bezoeker heel wat boomsoorten ontdekken, waaronder
naaldbomen afkomstig uit gematigd Europa, Noord-Amerika en
Zuidoost-Azië. Dit bosarboretum
werd in 1914 opgericht met als
doel exotische boomsoorten te
bestuderen. Het bevat 80 soorten
uit de hele wereld, waaronder de
Abies cilicica (Syrische of Cilici©© J. V
sche zilverspar), Abies veitchii
(Japanse zilverspar) en de Thuja
plicata of reuzenlevensboom uit Californië (1926). Het Arboretum van Bertrix
wordt dan ook terecht als één van de belangrijkste beschouwd. n
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