Workshop: Innovaties in de bosbouw
In het kader van het Europees Interreg project “veilig, mobiel en toekomstbestendige
kwaliteitsnormen in bos-en landschapsbeheer”, biedt FBZ (Forst BildungsZentrum) en IPC Groene
Ruimte een innovatie workshop aan.
Ontwikkelingen in de bosbouw staan niet stil. In de afgelopen tijd heeft mechanisatie een vlucht
genomen maar ondanks het groter en zwaarder worden van de machines, is het handmatig vellen
van bomen nog steeds noodzakelijk.
Juist in situaties waar het risico op bodemverdichting groot is of de terreinomstandigheden zo zijn
dat er geen machines kunnen komen is handwerk de enige optie.
Het vellen van bomen vraagt kennis en kunde en zoals velen weten is het risicovol werk. Dit vraagt
vakmanschap van de veller. In deze tak van sport staan de ontwikkelingen ook niet stil. Niet alleen
op het gebied van motorzagen zijn er innovaties maar ook in werktechniek en hulpmiddelen zijn er
veranderingen te zien.
Deze workshop gaat in op technische vernieuwingen in het handmatig vellen van bomen en beslaat
de volgende hoofdonderwerpen:






Accutechnologie
Ontwikkelingen op het gebied van motorzagen
Inzet van hulpmiddelen zoals wiggen en veltechnieken
Ontwikkelingen in motorzaagkettingen
Ontwikkelingen op het gebied van Persoonlijke beschermingsmiddelen

Doelgroep: medewerkers van beheerders, bosaannemers en landschapsonderhoud.
Voertaal: Duits! Vertaalondersteuning is mogelijk
Uitvoeringspartner: Wald und Holz NRW, Forstliches Bildungszentrum für Waldarbeit und
Forsttechnik NRW (FBZ) NRW, IPC Groene Ruimte
Trainer: Peter Wiese, FBZ
Workshopkosten € 30 (inclusief Lunch)
Datum en tijd: 30 januari 2018, 10.00 – 15.30 uur
Aanmelden: Anmeldung: per Email bij m-ch.hoffmann@projektkompetenz.eu
Het aantal deelnemers is beperkt en wordt bepaald naar volgorde van registratie
Uitvoeringsplaats:
Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Niederrhein
Moltkestraße 8
46483 Wesel
Website: https://www.deutschland-nederland.eu/project/qualifikation-in-waldarbeit-undlandschaftspflege-sicher-mobil-und-zukunftsfaehig/
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Toegangsweg:
In verband met beperkte parkeermogelijkheid in de nabijheid van het Forstamt kantoor, wordt u
verwezen naar het Parkhaus (parkeergarage) aan de kruising “Kreuzstraße / Esplanade”.

station
parkeergarage

A3, afrit Wesel
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