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van allen genoeg licht l"n lu cht
kri jgen. Tegen de zure reuen kun·
je kalk strooien, 2.0 moeilijk Is da t
ook niet. In de DDR doen u dat al
ja ren en dl! bossen zij n er prach
Ug.-

-,

~Dan heb je' nog de treplR ne re
(ef\ wouden die , ekapt n.oet.en
we rden omdat wij zo nadi r h ard 
houten kodJnen Willen. " eiernul

. niet nadir . GCW'd gelmpregneerd
.,': hout l u t 25 tot 40 jaa r raee. Ik .

..Niks zure "'géft., onze bossen was laa Lst biJ Ieman d d ie zeUs een
werden niet fatsoenUjk onderhou· hardhouten schuurdeur htett. Da t
den. 0. bom e. worden uit CQrn~ is gewoon bHchamen d als je w_t
meeeëïe oVet""oWlingen ti dicht op wat voor gevolgen het kappen van
elkaa r aeplanl, waardoor t.e eeen die wouden heeft."
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Nieuwe methode Luy ksgestels bedrijf bespaart ook veel tijd . '8wui M~I/YM k.'-7~'

Hout impregneren zonder milieu teÎlef~ten
meeste r J . Dlttner neem t de ope- guIdtn gelnvesteerd in een gM!Q. ·tJ1~LZJLI!l...!!L.Let!Jlerlmenteerd to~
ningsh.ndelln l': voor zijn rekening. ten, compu tergestuurd sys teem ~~.ee:n _s:~u l~.!!:~~teem-!::.a_s:DaL

"WIJ zijn gezi en de drukte Irl. waa nnee hou t in teven uur hele. _1s _ a lle~!~ in o~rleg meU:!.~L'!'l'
onze branche al tanger aan het maal wordt Ifgewer kt. Tot nu toe .n~~rle_'f,~n-vRöM_8!.~':-àf
zoeken nnf een manIer om seener kon T u s!!n zo'n ooסס ku biek. meter (lus T!#en.. -
en toc h verantwcced te werken," . hou t pe r Jur Ve~rken. In de Ho1'Jth<lnèel 'rtssen b6taat . 1
verten T lssen. ..Mailt wij werken toeko mst u i da t zeker 1:5.000 kuu b vanaf 1561. earl Tissen heeU n jn
IOwino met (iftise stoUen. ,Daar worden. bedrll t 1n dil" ti jd utt aren Itf'C)eh!n
kun 1e nie t omh~ De bodem is tot de huidi ge grecnè. Ab echte
door onze bedriJfstak ja re nl ang ..H et I'" at e r mij om dat ik de 'houtman ' mukt hij zich t.gen~
onbeschoft v erontrein igd.. Nu Is er mensen een l eed prod ukt kan ere- woorditt enonn druk over de sterf .
een men ree om dat te voorkomen den dat lf'gelijkert iJd absoluut mi- te van d. bossien.
en 1eglUjk ertijd de prodUCUecapa - lI.u~YTlendelliK is. Dat leek bi jna
d • onmogeUJk. maar ik ben toch met

telt te.VeTg:roten. die Wft\S naar e-en lnlenll'Ul'$bl.l-
Hout impregneren ·dUurt op de reau In Rotterdam gesta pt , Die

' ge....on. manier zeker zes we ken. ~ft het voor mil uItg edokterd..
, Houthandel1lS&en ham nu 600.000 ln& Mouwen van 'I'eetunU t:~ft

(Van ... n onzer vfnl_a'Hl.iters)

HouUla.'1del T1s.-:en In Luy'ksges ·
tel noemt ztc:htel1 sindskort het
mcd errute hout·lmDregnet!'r he

' drI j r -' v an NedeTland. Het hout
'WtIrdt bE!~rkt t onder dat er ook
ma ar enige zware metalen In het
milieu. terecht komen: Ellena er
ear l 11ssen !'leeft. vand • • g 250 no
tat-ten tlI t btnnen- en bu itenland
wte-enod1gd cm zij n modelbedrt jt'
te karnl!'n bezichtlg en en om het
nieuwe mach1neparlr. otfld.eel te
'openen'• ..
. Er, kant ondermeer een vene
pnwoord1ler van. het Oost--DU1tse

. rnlnbtene..v an baJbouw. -Burge-


