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Beste lezers,

Laten we dit nieuwe jaar maar eens stevig beginnen met het Vakblad. 
Een themanummer over HOUT – wat dacht u daarvan? Degelijk en 
in de beste bosbouwtraditie geschreven met een pragmatische inslag. 
Niet lullen maar poetsen. Ondertussen natuurlijk wel diepgaande 
opvattingen hebben, uiteraard.
In zekere zin is de titel goed gekozen, want lekker kort en duidelijk, 
maar niet helemaal compleet. Maar de titel Mens en hout kon ook niet 
op genade rekenen, gelet op de overeenkomst met de laagdrempelige 
magazine van Ds. Gremdaat, dat Mens en gevoelens heet. 
De redactie heeft geprobeerd de menselijke activiteiten aangaande 
hout in dit nummer te belichten. Hoe gaan wij in Nederland met hout 
om? Hoe beheren wij bossen die hout produceren? Wat is de markt? 
Hoe verkoopt die boseigenaar zijn hout? Welke rol heeft hout in de 
door ons gewenste duurzame dan wel biobased economy? Gaan we 
meer bouwen met (Nederlands) hout? En: noopt de door de mens 
veroorzaakte klimaatsverandering tot een hernieuwde integrale aanpak 
van het Nederlandse bosbeleid? 
In een keur aan artikelen is hier mijn inziens een prachtig 
themanummer ontstaan. Lezenswaardig voor de wat meer 
doorgewinterde bosbeheerders, die kunnen lezen hoe hun collega’s 
ook bezig zijn met hout. Maar zeker ook interessant voor de 
beheerders met een wat grotere afstand tot de houtmarkt. Voor hen 
wellicht aardig om zo wat meer, alsmede met enige bewondering te 
kijken naar de vakkennis van de moderne bosbeheerder. Ik hoop dat u 
net zo content ben als ik.

Nu nog even het praktijkraadsel oplossen.

Enfin. Al dit moois is niet vanzelf ontstaan: slechts een beetje vanzelf 
zoals een boom schijnt te groeien. Dank dus aan de gastredactie, die 
onder de bezielende leiding stond van gasthoofdredacteur Pieter 
Schmidt. Gastredacteuren waren Kees Boon (AVIH) en Jaap van den 
Briel (Probos), en onze eigen redacteuren Renske Schulting en Jeroen 
van der Horst. 
Naast inhoud spelen ook geld en inzet een belangrijke rol. Veel dank 
dus aan Staatsbosbeheer, het Ministerie van LNV (voorheen EZ), het 
Platform Hout, Probos, AVIH en de Unie van Bosgroepen. Zij hebben 
het mogelijk gemaakt dit HOUT-themanummer te produceren. 

Rest mij nog slechts u allen, uiteraard namens de gehele redactie, een 
gelukkig en voorspoedig 2018 te wensen. 

Ido Borkent, hoofdredacteur



— Peter van der Knaap en Cor von Meijenfeldt 
(Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit)

Alles wijst erop dat de komende 
jaren de vraag naar hout zal stijgen. 
Er zal meer hout gebruikt worden 
om onze verduurzamingsdoelstel-
lingen voor klimaat, grondstoffen 
en energie te halen. Is er een rijks-
beleid voor bos en hout nodig? 

> De vraag naar hout groeit. Dat is in 2016 goed 
beschreven in het rapport ‘Nederlands bosbeheer 
en bos- en houtsector in de bio-economie’ van Al-
terra-onderzoeker Gert-Jan Nabuurs. Hij laat zien 
waarom tot 2030 de huidige vraag naar hout van 
15 naar bijna 25 miljoen kubieke meter zal stijgen. 
Er is meer hout nodig voor de energievoorzie-
ning, als ‘opslag’ voor CO2 en vanwege de bijdrage 
die hout kan leveren aan de circulaire economie. 
Circulair betekent dat we proberen om grondstof-
fen duurzaam te produceren, producten meerdere 
keren te gebruiken en de hoeveelheid afval tot 
een absoluut minimum te beperken. Tenslotte 
zal ook de chemie een groter beroep gaan doen 
op hout als grondstof voor allerlei producten en 
nieuwe toepassingen.

Stijgende houtvraag 
noodzaakt tot 
integrale aanpak

Klimaatbeleid leidt tot 
hernieuwde aandacht voor 
hout in het rijksbeleid

Marktgedreven
Ondanks een groeiende vraag naar hout, neemt 
de hoeveelheid bos in Nederland gek genoeg af. 
Dit heeft een aantal oorzaken. De afgelopen jaren 
zijn de nodige bossen omgevormd tot andere na-
tuurtypen zoals heide en stuifzand en verdwijnt 
er bos door stads- en infrastructuuruitbreidingen. 
Bovendien zijn veel tijdelijke bossen die 25 jaar 
geleden zijn aangeplant gekapt. Het bosoppervlak 
in Nederland is daardoor tussen 2013 en 2017 
gedaald van 376 duizend ha naar 365 duizend ha.
De grote vraag is nu: wat moet er gebeuren? Kan 
Nederland voldoen aan de vraag naar hout? En 
wie moet daarvoor welke acties ondernemen? 
Een eerste mogelijkheid is om het hout te impor-
teren. Want waarom zou je dure landbouwgrond 
gebruiken voor bosbouw terwijl andere landen 
voldoende hout produceren? Het antwoord is dat 
import lastiger zal worden. De studie van Gert-Jan 
Nabuurs laat zien dat door de wereldwijd stij-
gende vraag, met name in Azië, de houtstromen 
eerder een andere kant op zullen gaan. Nederland 
zal vooral afhankelijk zal zijn van de rest van Eu-
ropa en oostelijk Noord-Amerika, maar ook daar 
zullen vraag en prijzen toenemen. En voor import 
van ons rondhout uit buurlanden tellen boven de 
500 km de transportkosten te zwaar door.

De overheid?
Een ander logische reactie zou zijn dat de over-
heid gaat sturen. De rijksoverheid heeft dat in het 
verleden ook gedaan. Economische Zaken had 
doelstellingen op het gebied van de Nederlandse 
zelfvoorzieningsgraad en het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) had 
doelstellingen voor een bepaald productieniveau, 
de oppervlakte bosuitbreiding, en de hoeveelheid 

houtoogst per hectare. Dit beleid is eind jaren 
tachtig ontwikkeld omdat het er toen op leek dat 
er een tekort aan hout zou ontstaan. Visionair 
Herman van der Meijden was de architect van dat 
beleid. Hij voorzag al veel eerder dat als we niet 
snel werk zouden maken van meer en produc-
tievere bossen, we straks te laat zouden zijn. Hij 
heeft gelijk gekregen. De schaarste die hij destijds 
voorspelde en waarvoor flink is aangeplant, is 
aanstaande. De tijdelijke bossen die indertijd zijn 
aangelegd als bos voor vezelhout, zijn inmiddels 
kaprijp en vaker zelfs al gekapt, want dat was de 
regelgeving bij die tijdelijke bossen. Eigenlijk zijn 
ze te vroeg gekapt als er inderdaad de komende 
vijf jaar schaarste gaat optreden.
De rijksoverheid vindt bos en hout inmiddels 
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weer een belangrijk thema. Dat blijkt onder meer 
uit de ondersteuning van het Actieplan Bos en 
Hout, en uit beleidsnota’s over energie & klimaat 
en circulaire economie. Toch verwachten we 
niet dat dat leidt tot een alomvattend hout- of 
bosbeleid. Eerder zal de insteek de komende 
jaren zijn om bos en hout te betrekken bij andere 
beleidsterreinen, en die inspanningen aan elkaar 
te koppelen. Zo is het logisch als bos en hout in 
het klimaatbeleid een plek krijgen vanwege duur-
zame koolstofopvang. Maar ook bij uitwerkingen 
van het grondstoffenakkoord is de wenselijkheid 
van het toepassen van hout een punt. En nieuw 
bos is ook nodig voor groeiende steden, waterbe-
heer, natuur en voor verbrede landbouw.
Het op die manier vormgeven van beleid voor 

bos en hout zal overigens niet vanzelf gaan. Van 
belang is dat er een goed maatschappelijk debat 
gevoerd wordt over de noodzaak om te kiezen 
voor meer productie, oogst en toepassing van 
hout. En dat helder wordt welke aanpassingen 
dat vraagt in het beheer en de landinrichting. De 
overheid zal in dat debat deelnemen en waar no-
dig richting geven, bijvoorbeeld om de betrokken 
sectoren ervan te overtuigen dat het de moeite 
waard is om serieus in bos en hout te investeren.

Europees bosbeleid
De provincies zullen in deze ontwikkeling, samen 
met boseigenaren en de landbouw, een belang-
rijke rol spelen. Een paar jaar geleden was er nog 
weinig animo om in het beleid met bos bezig te 
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Hout voor energie?
Hout als energiebron staat niet altijd in 
een goed daglicht. Er is veel discussie over 
de duurzaamheid van stroomproductie 
door bijstook van hout in kolencentra-
les. Het is goed om een onderscheid te 
maken met warmteproductie. Daarvoor 
wordt vooral resthout gebruikt uit het 
beheer en onderhoud van bossen, land-
schap en groen, en uit houtverwerking 
in Nederland. Het verstandig benutten 
van reststromen helpt bij het betaalbaar 
houden van het beheer. En lokale warmte 
past goed in een mix met wind- en zonne-
energie, zeker als er voor warmte weinig 
alternatieven zijn. Gezondheidsredenen 
stellen wel hoge eisen aan zowel de 
biomassa-installaties als het stookgedrag. 



zijn, behalve bos als natuurgebied. Maar dat is 
behoorlijk aan het veranderen. Ambtenaren en ge-
deputeerden zien steeds meer de meerwaarde van 
het koppelen van bos aan andere beleidsterreinen 
zoals klimaat en de circulaire economie. Dat zal 
ook wel moeten want in Europa is Nederland een 
van de weinig landen waar het landgebruik nog 
steeds een groeiende hoeveelheid CO2-uitstoot. 
Dat heeft voor een deel te maken met de CO2-uit-
stoot van laagveen. Bebossing en ander bosbeheer 
hebben een positieve bijdrage, mits de ontbossing 
wordt gestopt.
Ook kan Europees beleid bijdragen aan het berei-
ken van bos- en houtdoelen. Europa werkt mo-
menteel regels uit voor landgebruik als onderdeel 
van het klimaatbeleid. Nu nog valt de bosbouw 
buiten het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
We kunnen ons voorstellen dat vanuit klimaat-
doelen daar meer ruimte voor komt, en dat het 
dan ook in Nederland voor boeren economisch 

aantrekkelijker wordt om bos aan te leggen. Dan 
worden misschien combinaties van landbouw en 
bosbouw mogelijk zoals je die veel in Oost-Euro-
pa en Scandinavische landen ziet.

De man & het hout
Een belangrijk sectoroverstijgend punt is de com-
municatie rondom bos en houtoogst. Voor veel 
mensen in Nederland staat bos gelijk aan natuur 
en dat hoor je te beschermen. Het aparte is dat 
iedereen de waarde van hout als product inziet, 
maar dat velen niet onder ogen durven zien dat 
daar bomen voor moeten worden omgehakt. Dat 
zal veranderen als mensen ervan overtuigd raken 
dat hout belangrijk is voor het klimaat en een 
groene economie. Dan snappen ze dat bos en bo-
men er niet alleen zijn om van te genieten maar 
ook om hout te leveren. Opmerkelijk genoeg is 
zelf houthakken en hout stoken wel heel populair 
in Nederland. Het beroemde boek ‘De man & het 
hout’ van de Noorse schrijver Lars Mytting gaat 
ook in Nederland als warme broodjes over de 
toonbank.

Actieplan
Tot slot is er dan nog het Actieplan Bos en Hout, 
een plan vanuit de sector, ondersteund door veel 
organisaties. Daarin staan voorstellen om bos en 
hout over de hele breedte van het veld geïnte-
greerd aan te pakken. Minister van LNV Carola 
Schouten heeft eind 2017 in antwoord op een 
Kamervraag benadrukt dat klimaatmaatregelen 
ieders inzet zullen vragen en dat ze daarom met 
de initiatiefnemers van het Actieplan en met an-
dere overheden, organisaties en bedrijfsleven de 
bijdrage van bossen en bomen goed in beeld wil 
brengen. De rol van overheden kan onder meer 
liggen in kennisontwikkeling, ondersteunen van 
goede voorbeelden, Europees beleid, en stimule-
rende regelgeving.
Gezien de urgentie van het klimaatbeleid, de te 
verwachten grote behoefte aan groene grondstof-
fen, en de raakvlakken met tal van beleidster-
reinen zoals water, natuur, landschap, landbouw, 
leefbaarheid en recreatie, liggen er grote kansen 
voor bos én hout.<

p.vanderknaap@minez.nl

foto H
ans van den Bos, Bosbeeld

Bos en bomen zijn er 
niet alleen zijn om van 
te genieten maar ook 
om hout te leveren. 
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De laatste jaren is de biobased eco-
nomy sterk gegroeid door allerlei 
activiteiten, variërend van fundamen-
teel onderzoek naar nieuwe biobased 
toepassingen, tot het op commerciële 
schaal vervaardigen van biobased 
producten. Welke kansen biedt dit 
voor hout en houtige biomassa en 
wat zijn de verwachte effecten op de 
houtmarkt?

— Bert Annevelink, Paulien Harmsen 
(Wageningen Food & Biobased Research) en 
Joop Spijker (Wageningen Environmental 
Research)

> De biobased economy richt zich op de produc-
tie van chemicaliën, materialen, transportbrand-
stoffen en energie uit plantaardige en dierlijke 
materialen. De laatste tijd is ook het begrip 
circulaire economie in opkomst, waarbij de na-
druk ligt op het sluiten van grondstofstromen en 
het gebruiken van alle grondstoffen. De biobased 
economy kan een belangrijke rol spelen bij het 
realiseren van een circulaire economie. Redenen 
voor de transitie naar een duurzame biobased 
economy zijn het verminderen van het gebruik 
van fossiele grondstoffen en van de uitstoot van 
broeikasgassen, het verduurzamen van produc-
tieprocessen, het genereren van werkgelegenheid 
in rurale gebieden en het optimaal benutten van 
hernieuwbare grondstoffen.
Alle biomassa komt in principe in aanmerking als 
grondstof voor de biobased economy. Dit artikel 
gaat echter speciaal over houtige, lignocellulose 
houdende biomassa. De belangrijkste drie com-
ponenten van hout zijn cellulose, hemicellulose 
en lignine (zie figuur 1). Het hangt van de uitein-
delijke biobased toepassing af welke karakteris-

De toekomst van 
hout in de biobased 

economy
foto H

ans van den Bos, Bosbeeld
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Figuur 1. 
De opbouw van 
lignocellulose 
biomassa: interactie 
van lignine, hemicel-
lulose en cellulose 
in de celwand. Met 
toestemming overge-
nomen uit Achyuthan 
2010. Supramolecular 
self-assembled chaos: 
polyphenolic lignin’s 
barrier to cost-effec-
tive lignocellulosic 
biofuels. Molecules, 
2010. 15(12)

Figuur 2. 
Beschikbare se-
cundaire residuen 
van de houtindus-
trie (in kton droge 
stof/km²) voor 
de biobased eco-
nomy in Europa 
(Bron: S2BIOM).
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tieken van de grondstof hout het meest relevant 
zijn. Voor de toepassing van hout als grondstof 
voor papier is de vezellengte van belang. Een 
hoog (hemi)cellulosegehalte en een laag lignine-
gehalte is juist weer interessant als houtresiduen 
gebruikt gaan worden als bron voor suikers voor 
fermentatie naar biobased chemicaliën.

Beschikbaarheid houtige biomassa
Het Europese S2BIOM project (www.s2biom.eu) 
heeft een inschatting gemaakt van de beschikba-
re hoeveelheden houtige biomassa in de EU voor 
gebruik in de biobased economy. In Nederland 
komen verschillende typen biomassa in aanmer-
king, zoals zaaghout, dunningshout en stobben 
die nu nog niet worden afgevoerd. Maar ook 
zaagsel en zaagverliezen uit de houtverwerkende 
industrie (figuur 2) zijn bruikbaar. Bij de bepaling 
van de beschikbaarheid zijn de reeds benodigde 
hoeveelheden voor reguliere toepassingen (zoals 
zaaghout en papier) van het beschikbare potenti-
eel afgetrokken. Weliswaar lag de nadruk in het 
S2BIOM project op bio-energie, maar ook andere 
biobased toepassingen (zoals productie van etha-
nol) kwamen aan de orde.

In het S2BIOM-project is een publiek toegan-
kelijke matchingstool ontwikkeld waarmee de 
geschiktheid van verschillende houtige lignocel-
lulose houdende biomassasoorten kan worden 

beoordeeld voor verwerking met verschillende 
technologieën. Hiermee kan een eerste verken-
ning worden gedaan van nieuw op te zetten 
biobased waardeketens uit het bos, bijvoorbeeld 
het produceren van pyrolyse-olie op basis van 
regionale houtige biomassa. De inrichting van de 
logistieke keten speelt overigens ook een belang-
rijke rol bij het daadwerkelijk mobiliseren van de 
gevraagde biomassastromen. De logistiek moet 
goed worden geregeld want anders lopen de kos-
ten te veel op of kan de gewenste kwaliteit niet 
worden geleverd. Het is daarom soms beter om de 
houtige biomassa niet direct van de bronlocatie 
(het bos of de houtverwerkende industrie) naar de 
locatie van de uiteindelijk verwerkende indus-
trie (bijvoorbeeld een bioraffinage-installatie) te 
transporteren. In plaats daarvan kan de biomassa 
eerst op tussenlocaties (biomassawerven) worden 
omgezet in gestandaardiseerde tussenproducten, 
zogenaamde biocommodities (zoals pellets, pyro-
lyseolie of ethanol). Die biocommodities kunnen 
dan gemakkelijker worden verhandeld op de 
biobased (wereld)markten. Een specifiek voordeel 
van de houtsector is dat de meeste infrastructuur 
van de keten reeds beschikbaar is.

Bioraffinage wereldwijd
Alle partijen (bedrijfsleven, overheid en kennis-
instellingen) zijn het erover eens dat bioraffinage 
een sleutelrol vervult in de toekomst van de 

Pulpproces Bedrijf Grondstof Status Hoofdproducten Toepassing lignine fractie URL

Kraft Ingevity (US) Naaldhout Commercieel Cellulosepulp
Kraftlignine

Cement, composieten, 
harsen

www.westrock.com

Kraft Domtar (CAN) Naaldhout Loof-
hout

Commercieel Cellulosepulp
Lignine (BioChoice)

Evaluatie mogelijkheden 
gestart

www.domtar.com

Kraft Stora Enso (FIN) Naaldhout Commercieel Cellulosepulp
Kraftlignine

Biofuel, evaluatie andere 
mogelijkheden gestart

www.storaenso.com

Kraft PFInnovations (CAN) Naaldhout Pilot Cellulosepulp, 
Kraftlignine

Koolstof Vezels www.fpinnovations.ca

Kraft West Fraser (CAN) Naaldhout Demo Cellulose
Kraftlignine

Onbekend www.westfraser.com

Kraft West Fraser (CAN) Naaldhout Commercieel 
(sinds 2016)

Cellulose
Kraftlignine

Onbekend www.westfraser.com

Kraft Suzano (BR) Eucalyptus hout Pilot Cellulose
Kraftlignine

Onbekend www.suzano.br

Kraft Suzano (BR) Eucalyptus hout Demo Cellulose
Kraftlignine

Onbekend www.suzano.br

Sulfiet Borregaard (NO)
Tembec (CA, FR, US)
Domsjö Fabriker (SE)
La Rochette Venizel (FR)
Nippon Paper Chemicals 
(JPN)

Naaldhout
Loofhout

Commercieel Cellulosepulp (HQ)
Bioethanol
Vanillin
Lignosulfonaten

Cement, asfalt, harsen www.borregaard.com
www.tembec.com
www.domsjo.adityabirla.com
www.npchem.co.jp

Organosolv 
(ethanol/
water)

Fibria Innovations (CAN) Loofhout Pilot Cellulose, Lignine, 
Furanen

Koolstof Vezels, Harsen, 
Coatings, PUR schuim

http://www.fibria.com.br/en/

Organosolv 
(ethanol/
water)

Fraunhofer CBP (DE) Loofhout Pilot Cellulose, Suikers, 
Lignine, Furanen

Onbekend www.cbp.fraunhofer.de

Tabel 1. Voorbeelden van lignocellulose bioraffinage initiatieven in de wereld. 
(Uit: Dam, J. v., P. F. H. Harmsen, H. L. Bos and R. J. A. Gosselink 2016. Lignine; 
Groene Grondstof voor chemicalien en materialen. WUR, Wageningen.) 

biobased economy. Via bioraffinage kunnen alle 
waardevolle componenten worden gewonnen uit 
de grondstof hout en hoeft niets verloren te gaan. 
Het StarColibri-project heeft een visie gegeven op 
bioraffinage in 2030 en een onderzoeksagenda 
geformuleerd. Voor hout komt vooral de zoge-
naamde lignocellulose bioraffinage in aanmer-
king. Hiervan zijn reeds voorbeelden bekend in 
de Scandinavische landen en Canada. Het Noorse 
Borregaard is een voorbeeld van een bioraffina-
geproces op basis van hout. In het BALI-proces 
wordt hout door sulfietpulpen omgezet in een 
suikerstroom voor fermentatie en wateroplosbare 
lignine. Voorbeelden van biobased producten 
verkregen via lignocellulose bioraffinage staan 
in tabel 1. De huidige en potentiele toepassingen 
kunnen worden ingedeeld in drie hoofdgroe-
pen: als energiebron, als macromolecuul of als 
chemische bouwsteen. Momenteel wordt lignine 
voornamelijk nog ingezet als energiebron. Belang-
rijke informatie over de ontwikkelingen rondom 
bioraffinage is te vinden op de website van de 
IEA Bioenergy Task 42 (http://task42.ieabioenergy.
com/).

Bioraffinage in Nederland 
In tabel 2 staan enkele Nederlandse voorbeelden 
van bioraffinage op basis van houtige biomassa. 
Het Zambezi-proces van Avantium gaat bijvoor-
beeld over het ontsluiten van houtchips met be-
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Consortium Grondstof Status Producten

Bioforever
DSM, Havenbedrijf Rot-
terdam, Suez Groupe, e.a.

(Afval)hout Ontwerpen 
blauwdruk

Suikers naar alcoholen en lignine

Corbion, Uniper, RWE, 
Havenbedrijf Rotterdam

Hout Plannen Suikers voor ethanol en melkzuur, 
lignine voor energie

Avantium (Zambesi 
proces), RWE, AkzoNo-
bel, Chemport Europe, 
Staatsbosbeheer

Houtsnip-
pers

Plannen voor 
pilotplant 2018

Suikers voor conversie naar bio-
based bouwstenen en lignine voor 
energie

BTG-BTL - Empyro 
pyrolysis plant, www.
empyroproject.eu

Houtchips 25 MWth installatie, 
geopend op 20 mei 
2015

Pyrolyse-olie (20 miljoen liter) voor 
bio-energie (E/W) en transport-
brandstoffen

Tabel 2. Voorbeelden van bioraffinage-initia-
tieven met hout in Nederland. 

hulp van geconcentreerd HCl waardoor polymere 
suikers worden gehydrolyseerd tot monomere 
suikers en er een lignine-fractie overblijft. 
Tenslotte is een mooi voorbeeld het gebruik van 
lignine in asfalt, waarbij lignine een deel van de 
bitumen in asfalt vervangt. Hiervan liggen op het 
moment proefvakken in een weg in Zeeland en in 
een fietspad in Wageningen (zie foto hiernaast).

Gevolgen voor bosbeheer en houtmarkt
Om allerlei redenen stijgt in Nederland en Europa 
de vraag naar hout en de toepassing voor de bio-
based economy van schoon hout (zonder vervui-
ling van schors, blad, naalden of bodemdeeltjes) 

Asfalt met een ligninecom-
ponent wordt aangelegd 
als fietspad in Wageningen 
om zo de kwaliteit te kun-
nen testen.

zal deze vraag alleen maar vergroten. Transitie 
naar een circulaire economie en een biobased 
economy maken het gebruik van hout uit bos en 
landschap dus veel belangrijker. Wellicht dat een 
hogere vraag op termijn leidt tot rendabele afzet 
van een deel van het tak- en tophout en materiaal 
dat vrijkomt bij vroege dunningen. Ook oud hout 
kan nieuwe toepassingen krijgen. Tabel 2 geeft 
voor al deze sortimenten voorbeelden waar de 
ontwikkeling heen kan gaan.
Sturend voor het beheer en de houtoogst zijn 
natuurlijk verwachte prijzen en de eisen die de 
afnemer aan het hout stelt. Een hogere oogst is 
mogelijk, mits er aandacht is voor:

• De ontwikkeling van een goede bosbodem. Voor-
kom bodembeschadiging door goed gebruik 
van uitrijpaden.

• De nutriëntenbalans. De VBNE heeft een bro-
chure uitgebracht over oogst van stam- en tak-
hout op arme zandgronden. Voor landbouwers 
is bemesting op basis van bodemonderzoek 
heel gebruikelijk, wellicht komt dat ook in de 
bosbouw weer terug.

• Afzetprijzen. Deze kunnen aanleiding zijn 
om ook de productie van tak- en tophout en 
schors ter hand te nemen. Werkmethoden 
moeten dan worden ontwikkeld om deze 
producten in de gewenste kwaliteiten aan de 
rand van het bos te krijgen. Dit geldt ook voor 
het dunningshout, dat ontschorst misschien 
gemakkelijker ingezet kan worden.

• Beste prijs. Bepalend wordt welke biobased 
of traditionele toepassingen de beste prijs kun-
nen betalen voor het hout. De eisen die deze 
verwerkingsmethode(n) aan het hout stellen 
worden mede bepalend voor de noodzakelijke 
beheermaatregelen. 

• Natuur en recreatie. Belangrijk is om de na-
tuurwaarde en de recreatiefunctie niet uit het 
oog te verliezen. Dat is zeker mogelijk, want 
ook met enige intensivering, en daar praten 
we hier over, blijft het bos in Nederland een 
zeer extensieve vorm van landgebruik met veel 
ruimte voor andere functies.

De ontwikkeling van een biobased economy biedt 
kansen voor de boseigenaar en bosbeheerder. Hij 
bezit ‘het goud’ dat de biobased economy nodig 
heeft. Deze primaire producenten moeten er ech-
ter wel op letten dat zij weliswaar een mooi pro-
duct leveren, maar dat het geld vooral verderop 
in de keten wordt verdiend, een fenomeen dat in 
andere hoogwaardige ketens vaak voorkomt. Voor 
de boseigenaar is het in ieder geval een wenkend 
perspectief dat er sectoren aan de vraagkant bij-
komen. Dat vermindert de afhankelijkheid van de 
traditionele houtafzetkanalen als de prijsstelling 
concurrerend is.<

bert.annevelink@wur.nl

foto H
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 stelling 

Marion de Bresser, 
beheerder bossen, 
gemeente Venray

“In natuurbossen gaan we 
nooit (meer) oogsten als 
dat niet bijdraagt aan de 
natuurdoelen”

“Het begint met de vraag wat natuur-
bos is. Daar zal iedereen een iets ander 
antwoord op kunnen geven. We heb-
ben de gemeenteraad van Venray eens 
twee beelden gepresenteerd. Douglas 
vonden ze productiebos. Dennen met 
ondergroei noemden ze natuurbos. De 
SNL noemt dat echter ook productie-
bos. Voor echt natuurbos is Nederland 
misschien wel te klein. Maar onze 
gemeente heeft natuurlijke bossen 
waarin het natuurdoel voorop staat.
Je kunt productiebos, zoals dat den-
nenbos, best natuurlijk beheren. Maar 
andersom kan niet. Het kan zijn dat er 
in Nederlands natuurbos ingegrepen 
moet worden om het doel te kunnen 
bereiken, en dat levert houtoogst op. 
Maar hout produceren mag nooit het 
doel zijn. 
Ik vind het niet verstandig om te doen 
aan ‘subsidiebeheer’: dat je vandaag 
voor natuurbos kiest omdat dat het 
meeste subsidie oplevert, en over zes 
jaar om diezelfde reden weer om-
schakelt naar productiebos. Je moet 
duurzaam kijken, honderd jaar vooruit: 
waar ligt de potentie van dit gebied? 
En daar dan voor gaan. Die keuzes zijn 
ook vol te houden.
Daarbij speelt wel dat de gemeente-
raad van Venray heeft besloten dat 
we met het natuur- en bosbeheer 
zelf onze broek op moeten houden. 
Dat betekent dat we bewuste keuzes 
moeten maken, want met productie-
bos kun je een deel van je natuurbos 
financieren. Dus kiezen we in sommige 
bossen voor productie en in sommige 
bossen voor natuur. Maar in natuur-
bossen gaan we nooit (meer) oogsten 
als dat niet bijdraagt aan de natuur-
doelen.”
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“In natuurbos 
moet meer hout 
geproduceerd 
worden en er 
moet meer uit 
geoogst 
worden”

De vraag naar hout stijgt omdat 
er allerlei goede redenen zou-
den zijn om hout te verkiezen 
als bouwstof, brandstof of zelfs 
voor het maken van nieuwe 
chemicaliën. De maatschappe-
lijke dimensie van het bos wordt 
daarmee nog weer wat groter. 
Tegelijkertijd kunnen de prijzen 
voor het hout nog wel eens flink 
gaan stijgen en daarmee kunnen 
beheerders het steeds duurdere 
en ingewikkelde beheer betalen. 
Genoeg redenen dus om serieus 
werk te maken van de produc-
tie van voldoende hout. En hoe 
ver gaan we daarin, vroegen we 
ons af? We legden een aantal 
deskundigen de stelling voor: ‘In 
natuurbos moet meer hout ge-
produceerd worden en er moet 
meer uit geoogst worden.’

— Lottie Nijhuis (journalist)

Volkert Vintges, directeur 
Gelderse Milieufederatie

“Meer hout gebruiken omdat 
het een hernieuwbare 
grondstof is, met name als 
energiebrandstof, wijzen we 
dus af”

“Meer houtoogsten uit natuurbos? Die ont-
wikkeling is al gaande. Dankzij de bezuini-
gingen van Bleker zijn we straks weer terug 
bij af. Waar bossen een paar jaar geleden 
nog natuurlijk en multifunctioneel werden 
beheerd, zien we nu steeds meer bomenak-
kers verschijnen die in hele stukken worden 
kaalgekapt en omgeploegd zodat met name 
grove den en fijnspar kunnen uitlopen. Dat 
is funest voor de natuurkwaliteit. Boven-
dien wordt behalve stamhout vaak ook 
al het tak- en tophout meegenomen. In 
combinatie met de voortdurende aanvoer 
van ammoniak uit de lucht verdwijnen alle 
andere mineralen uit het gebied en treedt 
dramatische verarming op.
Een extra zorgelijke ontwikkeling vind ik 
dat hout vanwege SDE-subsidies niet ge-
bruikt wordt voor hoogwaardige, duurzame 
toepassingen, maar allemaal wordt opge-
stookt als ‘duurzame’ energie. Meer hou-
toogst op deze wijze is dus ook helemaal 
geen goede ontwikkeling voor het klimaat. 
Omdat de grond bij kaalkap helemaal 
wordt omgewoeld, ontsnapt bovendien 
veel CO2 door mineralisatie uit de bodem, 
waardoor het effect wel eens averechts kan 
zijn voor het klimaat. Meer hout gebruiken 
omdat het een hernieuwbare grondstof is, 
met name als energiebrandstof, wijzen we 
dus af.
We maken ons ernstig zorgen. Het areaal 
bos is de afgelopen jaren zowel wereldwijd 
als ook in Nederland afgenomen. We zou-
den er goed aan doen om nu massaal bos 
aan te gaan planten in plaats van de hou-
toogst op te voeren. Een oplossing is het 
terugdraaien van de bezuinigingen en het 
stoppen van SDE-subsidie voor houtstook. 
Maar bosbeheerders zouden zelf ook meer 
oog moeten hebben voor de echte kosten. 
Het is vaak goedkoper om bomen één voor 
één te oogsten dan volledig kaalkap te 
plegen.”
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Paul Kindt, 
rentmeester 
LBP|SIGHT

“Meer hout oogsten 
kan zelfs de natuur 
ten goede komen. 
Ik vind onze 
natuurbossen vrij 
monotoon”

“In natuurbos grijpt de mens 
niet in. In Nederland hebben 
we geen echt natuurbos, wel 
natuurlijk(er) bos. Als het na-
tuurdoel voorop staat, wil een 
beheerder misschien zo weinig 
mogelijk ingrijpen. Toch ben ik 
er voorstander van om ook in 
die bossen meer hout te produ-
ceren en te oogsten. Daarvoor 
is ruimte, ook in inheemse 
loofbossen.
Meer hout oogsten kan zelfs 
de natuur ten goede komen. 
Ik vind onze natuurbossen vrij 
monotoon. Door vaker in te 
grijpen kun je actiever sturen 
op verschillende leeftijden 
in het bos. Zo krijg je meer 
structuur en gelaagdheid zoals 
die ook in echte natuurbossen 
kunnen voorkomen. Zelfs het 
toepassen van grote kapvlak-
tes kan goed uitpakken voor 
de natuur, omdat soorten 
terugkomen die in een dicht 
bos geen kans krijgen. Ik ken 
een voorbeeld in Nijmegen 
waar een flink stuk bos werd 
weggehaald en de zandhagedis 
nu weer voorkomt.
In elk Nederlands bos wordt in-
gegrepen, ook in natuurlijk(er) 
bos. Uit dat bos kunnen we 
meer hout oogsten dan nu 
gebeurt, zonder dat dat ten 
koste gaat van de natuurdoelen 
en waarbij we kunnen sturen 
op meer biodiversiteit.”

Kees Boon, voorzitter 
Algemene Vereniging 
Inlands Hout

“Het is zonde om de 
productiemogelijkheden 
van al die bossen 
onbenut te laten”

“In Nederland bepaalt vooral 
subsidie wat natuurbos is en hoe 
het moet worden. Dat is eigenlijk 
raar. In natuurbossen wordt nu 
nauwelijks hout geoogst omdat 
bosbeheerders denken dat natuur 
en houtoogst niet met elkaar te ver-
enigen zijn. Maar hoe je bos ook be-
stempelt, het produceert hout, ook 
met een doelstelling natuur. Binnen 
de randvoorwaarden die de natuur 
stelt, kun je die houtproductie én de 
oogst zo goed mogelijk stimuleren. 
Het is de kunst de goede balans te 
vinden. Met een iets ander beheer 
of andere soorten kun je natuurdoe-
len halen en tegelijkertijd meer hout 
produceren. Een fout voorbeeld zijn 
de tot natuurbos bestempelde bos-
sen waar productiemogelijkheden in 
één keer worden weggehaald voor 
wat bosbeheerders een ‘noodzake-
lijke’ omvorming noemen. Waarom 
zou je meteen die jonge douglas 
oogsten? Om de simpele reden dat 
het een exoot is? Nee toch! Wacht 
eerst eens tot hij kaprijp is, en ga 
dan kijken wat je ervoor terug in 
de plaats wilt zetten. Gebruik de 
groeiplaats goed.
Ik pleit voor meer evenwicht en 
minder segregatie. We hebben 
het over natuurbos, recreatiebos, 
productiebos. Maar in elk bos 
wordt gerecreëerd, in elk bos komt 
natuur voor en elk bos produceert 
ook hout. Op plaatsen waar je een 
bepaald natuurdoel hebt moet je 
misschien iets doen of laten. Maar 
het is zonde om de productiemoge-
lijkheden van al die bossen onbenut 
te laten.”    

Teo Wams, directeur 
natuurbeheer, 
Natuurmonumenten

“Betaalbaarheid van 
het natuurbeheer is 
voor ons voortdurend 
een punt van aandacht, 
maar geen reden om 
meer hout uit onze 
bossen te gaan halen”

“Een natuurbos is in de eerste 
plaats natuurbos. Het natuurdoel 
moet voorop staan, en niet de 
houtoogst. Hout is voor ons een 
bijproduct van natuurbeheer. Er is 
wel een onderscheid in verschil-
lende typen natuurbos. Er zijn bos-
sen waar we niet aankomen, maar 
ook bossen waaruit we beperkt 
hout oogsten. Houtoogst gebeurt 
vooral in bossen die we omvormen 
naar natuurlijker bos. Er moeten 
dan bijvoorbeeld exoten verwijderd 
worden of open plekken gecreëerd. 
De oogst is dus altijd in overeen-
stemming met het natuurdoel.
Betaalbaarheid van het natuurbe-
heer is voor ons voortdurend een 
punt van aandacht, maar geen reden 
om meer hout uit onze bossen te 
gaan halen. Wel proberen we met 
het hout dat we uit onze bossen 
halen zo planmatig en zakelijk 
mogelijk om te gaan. We werken op 
dit moment aan het opstellen van 
bosbeheermaatregelen. Daarvoor 
kijken we naar de natuurdoelstel-
ling, naar de beheermaatregelen die 
nodig zijn om die doelstelling te 
halen en wat dat dan oplevert aan 
houtoogst. Op die manier worden 
de omvang en samenstelling van de 
houtoogst beter voorspelbaar. Hier-
door kunnen we met onze partners 
betere opbrengsten op de markt 
realiseren. De opbrengsten komen 
volledig ten goede aan de natuur.”
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Maai beperkt bij woekerende waterplanten
Niet alleen exotische maar ook inheemse soorten 
ondergedoken waterplanten kunnen enorm gaan 
woekeren als de omstandigheden zich daartoe 
lenen. Belangrijke woekeraars zijn smalle water-
pest, het inheemse aarvederkruid en doorgroeid 
fonteinkruid. Promovendus Michiel Verhofstad 
van het Nederlands Instituut voor Ecologie 
(NIOO-KNAW) pleit ervoor ondergedoken 
waterplanten niet te rigoureus te verwijderen 
omdat de waterplanten vitale functies vervullen 
in ondiepe meren en sloten. ‘Aanpakken bij de 
bron’ is volgens Verhofstad de beste methode 
om overlast effectief en voor de langere termijn 
te bestrijden. De waterplanten kunnen gaan 
woekeren bij de aanwezigheid van veel licht en 
voldoende voedingsstoffen als fosfaten. Het is 
het beste om de hoeveelheid van die voedings-
stoffen te verminderen.
Als aanpakken bij de bron niet kan, dan kan 
bestrijden van de symptomen, zoals maaien, 
tijdelijk verlichting geven. Het effect van maaien 
duurt echter meestal kort. Als maaien teveel of 
te vaak gebeurt kan het ecosysteem in het water 
bovendien ‘omklappen’, met (giftige) algengroei 
tot gevolg. Kennis uit het promotieonderzoek is 
verwerkt in een stappenplan voor de aanpak van 
wateroverlast van Stowa.
https://tinyurl.com/niet-te-veel-maaien

 
Stikstofbelasting meten met vlinders
De Vlinderstichting heeft een nieuwe indicator 
voor stikstofbelasting ontwikkeld, de ‘N-indicator 
vlinders’. Het aandeel van stikstofminnende en 
stikstofmijdende vlinders op een monitoringroute 
bepaalt de waarde van de indicator. De trend van 
de N-indicator over de jaren – lokaal, regionaal of 
landelijk – geeft aan in hoeverre stikstofmaatre-
gelen binnen en buiten natuurgebieden effectief 
zijn. 
De indicator kan sneller inzicht geven in de effec-
ten van maatregelen uit de PAS op natuurgebie-
den. De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) 
geeft op voorhand ruimte aan stikstofuitstotende 
bedrijven, terwijl er nog geen positieve effec-
ten zichtbaar zijn in de ecosystemen. Het is al 
bekend dat het gebruikte Aerius-model voor 
stikstofdepositie van de Rijksoverheid afwijkt 
van de beschikbare metingen uit het ammoni-
akmeetnet. Bovendien zullen de effecten van de 
PAS op plantengemeenschappen maar eens per 
zes of twaalf jaar worden gemonitord. Hierdoor 
wordt geen vinger aan de pols gehouden, vindt 
de Vlinderstichting; trends in stikstofbelasting 
op de biodiversiteit worden pas op lange termijn 
zichtbaar. De N-indicator vlinders kan jaarlijks 
worden berekend op plaatsen waar voldoende 
vlinderwaarnemingen beschikbaar zijn. Daarnaast 
vertonen vlinders door hun korte levenscyclus 
van een tot drie generaties per jaar een snellere 
reactie op blootstelling aan stikstof dan planten-
gemeenschappen. 
https://tinyurl.com/stikstof-meten-met-vlinders

 
Nieuwe federatie Centrum Hout
De Nederlandse Branchevereniging voor de Tim-
merindustrie (NBvT) en de Koninklijke Vereniging 
Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) 
gaan samenwerken in een nieuwe federatie. Vanaf 
1 januari 2018 worden onder de naam Centrum 
Hout, met als subtitel ‘Samenwerking en in-
novatie in de houtindustrie’, de belangen van de 
houtsector vertegenwoordigd. Centrum Hout wil 
dat in 2020 het marktaandeel van hout en hout-
producten in de bouw is gestegen met minimaal 5 
procent ten opzichte van andere bouwmaterialen. 
Verder moet in datzelfde jaar duurzaam geprodu-
ceerd hout in Nederland de norm zijn.
Centrum Hout wil het aanspreekpunt worden 
voor hout en houtproducten in Nederland. De 
besturen van de NBvT en de VVNH hebben Paul 
van den Heuvel per 1 januari 2018 benoemd tot 
directeur van de nieuwe federatie. Van den Heu-
vel is sinds 1992 in dienst van de VVNH waarvan 
sinds 2010 als directeur. Van den Heuvel wil zich 
de komende jaren richten “op het vergroten van 
de slagkracht van de sector als geheel en op het 

 
Inteelt dreigt voor Nederlandse otters
De Nederlandse otterpopulatie bestond in de 
winter van 2016/2017 naar schatting uit ongeveer 
tweehonderd dieren. De populatie lijkt voor het 
eerst sinds de herintroductie in 2002 nauwelijks 
gegroeid. De totale genetische variatie is iets 
afgenomen, net als de gemiddelde genetische 
variatie binnen individuen. Dit laatste wijst op 
een langzaam voortschrijdende inteelt. Het blijft 
belangrijk om genetisch niet-verwante individuen 
bij te plaatsen. Ook de noodzaak van immigratie 
van otters vanuit naburige Duitse leefgebieden 
blijft. Dat concludeert Wageningen Environmen-
tal Research na de jaarlijkse monitoringsronde 
in opdracht van het ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit (LNV).
https://tinyurl.com/inteelt-otter-dreigt

 
Wetenschappers publiceren lijst van 
schadelijkste exoten
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Wetenschappers uit Zwitserland, Tsjechië, Spanje 
en Zuid-Afrika hebben een lijst gemaakt met de 
149 schadelijkste exotische planten en dieren 
van Europa. Op de eerste plaats staat de grote 
Canadese gans, gevolgd door de bruine rat, de 
rode Amerikaanse rivierkreeft, de muskusrat en 
de varroamijt. Bij de beoordeling kenden de we-
tenschappers extra gewicht toe aan het feit dat 
sommige soorten zeer grote schade toebrengen 
aan bijvoorbeeld natuur, landbouw of volksge-
zondheid. 
Veel soorten op de lijst staan niet op de exoten-
lijst van de Europese Unie. Van de 49 soorten 
die in de Europese Unie moeten worden bestre-
den staan er 32 op de lijst van 149 schadelijkste 
exoten. Op de Europese lijst ontbreken soorten 
als de grote Canadese gans, de halsbandparkiet, 
de tijgermug, de buxusmot en het veelkleurig 
Aziatisch lieveheersbeestje.
https://tinyurl.com/lijst-exoten

benutten van de kansen die de biobased econo-
mie de sector biedt in het bijzonder.”
De werkorganisaties van NBvT en VVNH worden 
begin 2018 samengevoegd. Centrum Hout wordt 
eerst gevestigd in het kantoor van de NBvT te 
Bussum. In 2018 worden de locaties opnieuw 
bekeken waarbij tevens de haalbaarheid wordt 
onderzocht van een nieuwe locatie, waar hout 
en houten producten door de bezoekers beleefd 
kunnen worden. 
http://www.houtwereld.nl/upload/201712146525.jpg
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Vennen door de jaren heen
De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen 
twee jaar een onderzoek laten uitvoeren naar de 
toestand van een aantal Brabantse vennen. De 
provincie wil hiermee de genomen beleids-, be-
heer- en herstelmaatregelen evalueren en bezien 
welke maatregelen er nodig zijn voor een verder 
herstel. Het onderzoek heeft een lijvig rapport 
opgeleverd waarin de resultaten van inventari-
saties sinds 1900 van flora en fauna, hydrologie, 
chemische samenstelling, beïnvloeding en beheer 
zijn bijeengebracht en vergeleken met recente 
inventarisaties.
Vanaf ongeveer 1930 is de biodiversiteit van de 
vennen verminderd. De afname is na 1950 in 
een stroomversnelling geraakt, door de sterke 
intensivering van de landbouw (ontwatering, 
beeknormalisatie, vermesting) in de omgeving van 
de natuurgebieden en de toenemende verzuring 
door luchtverontreiniging (zwavel- en stikstofver-
bindingen). Rond 1980 is er een ommekeer, door 
de afname van verzuring (met name zwavel en in 
mindere mate stikstof) en venherstelprojecten. 
De vroegere biodiversiteit is echter nog lang niet 
terug, schrijven de onderzoekers, mede doordat 
er in de waterbodems van de vennen nog veel 
nutriënten aanwezig zijn en doordat subtiele 
hydrologische gradiënten zijn verdwenen. Ook 
in de komende decennia zal de biodiversiteit nog 
negatief worden beïnvloed door de stikstofdepo-
sitie, die enkele malen groter is dan de kritische 
belasting.
De grootste knelpunten zijn nog steeds vermes-
ting, verzuring, een niet optimale waterhuishou-
ding (ontwatering van de omgeving, verbroken 
contact van stroomdalvennen met beken, 
afstemming peilbeheer vennen op stijghoogte 
grondwater) en de aanwezigheid van veel bos 
rond de vennen. Om vermesting tegen te gaan 
is vermindering noodzakelijk van de stikstofde-
positie, de aantallen ganzen, nitraataanvoer via 
grondwateraanvoer en bladinwaai. Verder moet 
de kwaliteit van in te laten oppervlaktewater 
worden verbeterd, de waterhuishouding worden 
geoptimaliseerd en nalevering van nutriënten 
door de bodem worden verminderd, zo menen 
de onderzoekers. Door gebrek aan informatie 
over stijghoogte en kwaliteit van het grondwater 
worden herstelmogelijkheden van kwel naar de 
vennen soms onvoldoende benut. Hiervoor zijn 
heel vaak maatregelen nodig in het intrekgebied, 
waarvan de grootte meestal niet bekend is. Meer 
inzicht in de verspreiding van slecht doorlatende 
lagen en de grondwaterfluctuaties bij de vennen 
is volgens de onderzoekers nodig om effectieve 
maatregelen te plannen.
http://edepot.wur.nl/413770

 
Wilde kat maakt comeback

 
Natuurvriendelijke oevers vooral goed voor 
oeverplanten
Begin 2017 zijn FLORON en RAVON, in sa-
menwerking met zes waterschappen en twee 
provincies, gestart met een grootschalig, driejarig 
onderzoek naar de ecologische meerwaarde van 
natuurvriendelijke oevers. Afgelopen jaar werden 
46 oeverparen (natuurvriendelijk en ‘traditioneel’) 
geïnventariseerd op oever- en waterplanten, vis 
en andere fauna in en rondom de oeverzone. 
Natuurvriendelijke oevers hebben vooral een 
meerwaarde voor moerasplanten, blijkt uit de 
voorlopige resultaten. 
Gemiddeld hebben natuurvriendelijke oevers zo’n 
tien plantensoorten meer dan een nabijgelegen 
‘traditionele’ oever. Dit is waarschijnlijk deels 
te danken aan de bredere ‘drassige’ zone waarin 
water invloed uitoefent op de oevervegetatie. Dit 
positieve effect geldt voornamelijk voor oever-
planten en niet voor ondergedoken waterplanten. 
Voor ondergedoken waterplanten speelt waar-
schijnlijk een gebrek aan geschikt ondiep, open 
water een rol. 
Opmerkelijk is dat de inrichting van natuurvrien-
delijke oevers sterk verschilt. Naast de inrichting 
lijken ook verschillen in het onderhoud van groot 
belang. Onderhoud kan nodig zijn om dominantie 
van enkele hoogproductieve soorten te voorko-
men, maar kan ook de scherpe grens tussen dras-
sige oever en diep open water in stand houden, 
waardoor de zone met ondergedoken waterplan-
ten afwezig blijft.
https://tinyurl.com/nvo-goed-voor-oeverplant

 
Zestig procent meldingen op 
essentaksterfte.nu betreft zieke bomen
De ziekte essentaksterfte is het afgelopen jaar 
verder geëscaleerd. Via Essentaksterfte.nu zoeken 
het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland 
en Wageningen Universiteit naar ziektetolerante 

 

MijnVakblad: 
zelf uw gegevens inzien en 
wijzigen

Met MijnVakblad kunt u als abonnee 
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essen. Iedereen kan waarnemingen van gezonde, 
zieke en dode essen doorgeven. Sinds juni is dat 
ruim 600 keer gedaan. Bij zestig procent van de 
waarnemingen werd essentaksterfte aangetrof-
fen. In twintig procent van de gevallen waren alle 
bomen ziek. In de noordelijke provincies zijn rela-
tief de meeste zieke bomen gemeld; bij meer dan 
70 procent van de waarnemingen werd minimaal 
één zieke of dode boom aangetroffen. Gezonde 
essen worden vaak gevonden in tuinen en weg-
beplantingen. In essenbossen komt de categorie 
‘Alleen maar gezonde essen’ nauwelijks voor.
Tot nu toe zijn in aangetaste gebieden 147 ‘ge-
zonde’ bomen geselecteerd om te testen op ge-
voeligheid voor de schimmel. Ook in 2018 kunt u 
nog waarnemingen doorgeven. Het Centrum voor 
Genetische Bronnen Nederland is ook geïnteres-
seerd in inventarisaties van provincies, gemeenten 
en terreineigenaren.
https://tinyurl.com/update-essentaksterfte

In 2017 waren minimaal veertien Europese 
wilde katten aanwezig in Zuid-Limburg, blijkt 
uit onderzoek in opdracht van ARK Natuuront-
wikkeling. De wilde kat was eeuwen afwezig 
in Nederland. Sinds 2002 worden (sporadisch) 
waarnemingen gedaan in Zuid-Limburg. In het 
Vijlenerbos werd in 2015 een populatie van min-
stens acht wilde katten gevonden. Afgelopen jaar 
zijn daar zes verschillende wilde katten gezien 
en tenminste twee en mogelijk zelfs drie nestjes 
kittens. 
In totaal ging het in Zuidoost-Limburg in 2017 
om minimaal negen (sub)adulte en vijf juveniele 
wilde katten verspreid over minstens drie bos-
sen. De wilde kat begint zich nu dus ook buiten 
het Vijlenerbos te vestigen. De grootte van de 
populatie in het Vijlenerbos lijkt weinig veran-
derd sinds 2015, maar de samenstelling is dat wel. 
Naast de juveniele dieren, zijn er drie nieuwe 
volwassen katten waargenomen. Drie individuen 
werden juist niet meer waargenomen in het 
Vijlenerbos. 
https://tinyurl.com/comeback-wilde-kat
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Bos en hout staan altijd op de lijstjes 
van te nemen klimaatmaatregelen. 
Het Europese beleid stimuleert echter 
niet om ook daadwerkelijk meer met 
bos en hout te gaan doen. Er heerst 
daarvoor nog te veel wantrouwen 
tussen partijen over de daadwerke-
lijke bijdrage van hout en bos aan de 
klimaatdoelstellingen. De grote voor-
delen van bouwen met hout worden 
gelukkig steeds betere onderkend. 

— Gert-Jan Nabuurs (Wageningen Environmental 
Research) en Rene Klaassen (Stichting Hout 
Research) 

Gevolgen van de klimaatafspraken voor de houtmarkt
zorgen dat de vastlegging in stand blijft. In zekere 
zin betekent het een bepaalde quotering op de 
houtoogst. De LULUCF-regulering zegt namelijk 
dat je een koolstofschuld hebt als je meer wil 
oogsten (en op korte termijn de vastlegging naar 
beneden gaat), ook al leg je nog steeds CO2 vast. 
Dit is natuurlijk tegen het zere been van landen 
als Zweden en Finland die meer denken te gaan 
oogsten voor hun bio-economie. De EU-regulering 
laat dus wel het gebruik van hout voor nieuwe en 
traditionele producten en bio-energie toe, maar 
door de referentieniveaus en het plafond wordt 
er geen enkele stimulans gegeven tot extra CO2 
vastlegging gegeven.

Conservatief?
In Nederland kan de rol van bos en hout versterkt 
worden als je de hele keten versterkt door bij-
voorbeeld klimaatslim bosbeheer zoals ook in het 
Actieplan Bos en Hout staat. Hierbij zorg je dat de 
groei in stand wordt gehouden door bijvoorbeeld 
verjongen en daarbij te sturen op meer duurzaam-
heid (weerbaarder ecosysteem) en hogere pro-
ductie. Verder richt het bosbeheer (waar het past) 
zich op de hogere kwaliteiten hout voornamelijk 
gericht op bouwen met hout. Daarmee wordt na-
melijk een langduriger CO2-vastlegging bereikt en 
wordt CO2 -emissie vermeden van meer energie-
intensieve grondstoffen als staal en beton.
Dit bouwen met hout krijgt heel veel aandacht 
in de klimaatagenda’s maar ook in het kader van 

> Al decennialang wordt de positieve rol van 
bossen, bosbeheer en houtproducten in het kader 
van de klimaatdiscussie onderkend en intensief 
bediscussieerd. Daarbij vliegt de toon van de 
discussie op en neer van een positieve tot een 
negatieve rol van bosbeheer, houtproducten en 
bio-energie. Toch staat in vage bewoordingen het 
opnemen van CO2 in bos als maatregel in het 
Parijsakkoord. Om in te kunnen schatten wat de 
gevolgen daarvan zijn voor bos en houtmarkt in 
Nederland, is ‘Parijs’ echter te vaag.

Koolstofschuld
Meer van belang is hoe de EU bos en hout op-
neemt in haar ‘Landgebruiksregulering’ (LULUCF 
regulering). Hierin staat dat de EU nauwelijks 
streeft naar extra vastlegging in het bos, maar 
de huidige vastlegging min of meer gelijk wil 
houden aan de vastlegging in de jaren 2000-2009, 
het referentieniveau. De CO2-vastlegging in bos 
na 2020 telt in de LULUCF regulering wel mee, 
maar alleen ten opzichte van de referentie en 
alleen maar ter compensatie van de CO2-emissies 
uit akker- en graslandgronden. Daarnaast zit aan 
de mate van toegekende vastlegging ook nog een 
plafond per land.
Maar omdat er referentieniveaus per land worden 
vastgesteld, betekent dit dat voor het eerst de 
EU zich in feite mengt in het bosbeheer in de 
lidstaten. Landen mogen een bepaald productie 
(oogst)niveau aanhouden, maar moeten ook 
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Gevolgen van de klimaatafspraken voor de houtmarkt
duurzaam bouwen. Het brede milieuvoordeel 
van hout door de hele keten van bos tot eind-
toepassing wordt steeds meer erkend waardoor 
het gebruik van hout in de bouw gestimuleerd 
wordt. Hoewel de houtindustrie vaak als conser-
vatief wordt gezien, is er de afgelopen jaren veel 
innovatie geweest waardoor de mogelijkheden 
van houtgebruik in de bouw zijn toegenomen en 
waardoor de levensduur van houten producten 
soms met decennia is toegenomen. Het gaat hier-
bij om uitgekiende innovatieve productieproces-
sen waardoor de houtverwerkende industrie zich 
steeds meer als een hightech-sector gaat gedragen.
Voorbeelden hiervan zijn de houten wegportalen 
boven de snelwegen waarvan gebleken is dat ze 
vrijwel onderhoudsvrij zijn en kunnen concurre-
ren met stalen portalen. Een ander voorbeeld zijn 
de onderhoudsarme kozijnen die slechts eenmaal 
in de vijftien jaar geschilderd hoeven te worden 
en waarvan de kwaliteit zo robuust is dat de 
levensduur bijna onbeperkt is. Ook in de water-
bouw worden op de hightech manier bij damwan-
den levensduren bereikt van vele decennia.

Snel gegroeid en spintrijk hout
De brede milieuvoordelen van het bouwen met 
hout zorgen wel voor een extra stimulans waar-
door, langzaam, de houtinnovaties zich doorzet-
ten. Het bouwen met kant en klare modules van 
massief houten CLT (cross laminated timber) 
elementen, wordt steeds meer gezien. Het is een 

snelle en lichte bouwvorm die grote voordelen 
heeft voor bouw in de binnensteden vooral om-
dat het de benodigde isolatiehoeveelheid redu-
ceert omdat hout zelf al een isolerend materiaal 
is. Het WikiHouse en de houten hoogbouw tot al 
70 meter zijn hiervan voorbeelden. Maar met CLT 
kan net als met HSB (houtskeletbouw) flexibel ge-
bouwd worden, een bouwvorm die zeer gewenst 
is in aardbevingsgebieden. Gelamineerd en gevin-
gerlast hout wat de basis is voor de wegportalen, 
wordt ook steeds meer toegepast. Er kunnen 
grote overspanningen worden bereikt, het is licht 
maar ook corrosiebestendig en behoudt tijdens 
brand lang zijn sterkte. Daar waar metaal bij grote 
hitte zijn sterkte verliest, wordt hout door een 
koollaag beschermd. Tenslotte is houtmodificatie 
(thermisch of chemisch zoals acetyleren) een van 
de grootste innovaties geweest van het afgelopen 
decennium en dit hout heeft ook de weg naar de 
toepassing gevonden. De eisen aan de houtkwa-
liteit die hierbij gelden zijn nieuw en vragen ook 
om een andere kijk op houtproductie. Juist snel 
gegroeid en spintrijk hout is hiervoor gewenst 
om een goede indringing van de chemicaliën te 
bewerkstelligen. Dit betekent korte omlooptijden 

en vraagt dus (soms) om een bosbeheer wat is 
afgestemd op snelle groei en uitsluitend gericht is 
op spintproductie. 

Veel werk
Afsluitend kunnen we stellen dat het hoopvol is 
dat bos en hout in het Parijsakkoord en in de EU-
regulering is opgenomen. Echter, in de klimaat-
onderhandelingen tussen Europese Commissie, 
lidstaten en milieuorganisaties zit altijd een stuk 
wantrouwen ten aanzien van CO2-vastlegging de 
bos en houtsector. Dit heeft te maken met een 
perceptie van onzekerheid rond de rapportages 
van CO2-vastlegging in bos en hout. Milieuorga-
nisaties vrezen dat heel gemakkelijk een grote 
CO2-vastlegging in bos wordt opgenomen en dat 
er dan geen maatregelen worden genomen in de 
andere sectoren zoals energie, en transport of 
landbouw. Al met al leidt dit tot geen of weinig 
prikkels voor een verbeterde rol van bos en hout 
in het klimaat. Hier hebben we als sector nog veel 
werk te doen.<

gert-jan.nabuurs@wur.nl

Houten wegportaal 
na een aantal jaren in 
functie.

Met de nieuwe bouw-
technieken zou het 

mogelijk moeten zijn 
om het Empire State 
Building volledig uit 
hout op te trekken. 
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Een prachtig product van eigen bodem: 
hout. Staatsbosbeheer produceert jaar-
lijks zo’n 300.000 m³ rondhout uit FSC-
gecertificeerde bossen. Deze bossen zor-
gen niet alleen voor hout, maar ook voor 
beleving, biodiversiteit en een gezonder 
leefklimaat. Het maatschappelijke belang 
daarvan is groot. Klimaatbeleid, duurzaam 
bouwen, waterretentie, gezondheid en 
recreatie vragen om meer bos, hout van 
eigen bodem en hoogwaardige toepassin-
gen daarvan. Dagelijks werken we daarom 
aan  verbetering van de keten ‘van boom 
tot plank’ om meerwaarde te realiseren 
voor het rondhout en daarnaast het 
publiek bewust te maken van het nut van 
houtoogst.

— Kasper Broek en Gerard van Breemen 
(Staatsbosbeheer)

> Tot eind jaren negentig van de vorige eeuw 
vond ongeveer de helft van de houtverkoop bij 
Staatsbosbeheer plaats op lokaal niveau. Veel 
beheerders, veel relatief kleine afnemers, talloze 
partijen hout, weinig overzicht van de markt en 

geen productontwikkeling samen met andere 
spelers in de keten. Voor de houtprijzen en de 
houtafzet geen optimale situatie. Een goede 
reden voor Staatsbosbeheer om de houtverkoop 
te centraliseren. Omdat er rechtstreeks contact 
ontstond met de houtverwerkende industrie en 
afnemers, werd snel duidelijk dat toepassingen 
met een hogere waarde mogelijk waren, ten 
gunste van de rondhoutprijzen. Bijvoorbeeld met 
lariks werd voor de bouwmarkten van de Gamma 
een assortiment tuinhout opgezet. Het publiek 
maakte op die manier kennis met hout uit Neder-
landse bossen voor buitentoepassingen. 

Hollands hout®
Om in de markt beter herkenbaar te worden 
met een voorspelbare kwaliteit en een sluitend 
verhaal, is in 2014 Hollands hout® opgericht, als 
submerk van Staatsbosbeheer. Een hernieuwbare 
en herleidbare grondstof spreekt tot de verbeel-
ding van de zakelijke markt en het brede publiek. 
We oogsten niet alleen hout, maar er komen ook 
weer mooie producten voor terug. De aandacht 
richtte zich niet meer alleen op de traditionele 
houthandel, maar vooral op architecten en 
opdrachtgevers in de bouw. Door vroeg met deze 
partijen aan tafel te zitten, kunnen partijen nog 
goed sturing geven aan de houtspecificaties, zoals 
houtsoort, kwaliteit, lengtes, droging en bewer-
king van het benodigde plank- of balkhout. Dit 
zijn soms lange processen maar gaan steeds beter 

waardoor ook steeds meer projecten met inlands 
hout uitgevoerd.

Veranderende markt
Tot een aantal jaren geleden kozen architecten 
vaak voor de traditionele houtsoorten. Een kozijn 
werd standaard in meranti of merbau uitgevoerd 
en voor gevelbekleding was geïmpregneerd vuren 
of hardhout het geëigende materiaal. Inmiddels 
is er meer oog voor alternatieven. De kwaliteiten 
van het hardhout zijn niet meer zoals die van 
vroeger. Tegelijkertijd zijn afwerksystemen op 
hout en detailleringen in ontwerp sterk verbe-
terd. Hierdoor komen andere houtsoorten in 
beeld, waaronder inlands hout. 
Een ander gegeven is dat de markt tegenwoordig 
vraagt om een snelle beschikbaarheid van het 
hout. Met name de loofhoutsoorten worden 
veelal uit voorraad geleverd. De stammen met 
zaaghoutkwaliteiten in loofhout worden voor-
namelijk in de winter geoogst, terwijl het voor 
een heel jaar beschikbaar moet zijn. Ook duurt de 
droging langer dan bij naaldhout.
Douglas en lariks worden voornamelijk verzaagd 
tot tuinhout en bestekhout, waarbij de prijzen be-
hoorlijk onder druk staan. Standaardafmetingen 
tuinhout uit Duitsland en Frankrijk komen voor 
aanzienlijk lagere prijzen ons land binnen. De 
Nederlandse bouwmarkten liggen hier inmiddels 
vol mee en kwaliteiten wisselen. Grote noesten 
in het hout, scheurvorming en geringe droging 

Kansen voor hout 
van eigen bodem

foto Jean-Pierre Geusens
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worden ten gunste van de prijs geaccepteerd. We 
richten ons daarom steeds meer op toepassingen 
in gevelbekleding, constructiehout en gelami-
neerde houtconstructies waar hogere prijsniveaus 
worden gehanteerd.
Loofhoutsoorten worden veelal binnenshuis 
verwerkt. Voor buitentoepassingen zijn er ver-
schillende verduurzamingstechnieken zoals het 
thermisch modificeren en acetyleren van hout. 
Biobased impregneermiddelen en minerale verf-
systemen zijn in opkomst.
De vraag naar Europees eiken blijft onverminderd 
groot, maar al jaren is er in Nederland weinig 
belangstelling voor beukenhout. Snijplanken 
van beuken zijn op dit moment wel gewild, maar 
hiermee gaat niet veel volume gepaard. Wellicht 
bieden ‘biobased’ impregneermiddelen een moge-
lijkheid om het hout met verantwoorde inhouds-
stoffen te verduurzamen. Dan kan een deel van 
het volume uit het brandhout- en vezelhoutseg-
ment worden onttrokken.

Voorbeelden
Inspirerende voorbeelden zijn naast technische 
informatie over houteigenschappen nodig om te 
laten zien wat mogelijk is. Voor sommige hout-
soorten blijkt het voor ons nog steeds lastig om 
structurele, meer hoogwaardige afzet te vinden. 
Vijf voorbeelden uit onze praktijk. 

Lariks op de Amsterdamse Zuidas
Siberische lariks werd vroeger gebruikt in gela-
mineerde houtconstructies. De Stichting Hout-
research Wageningen (SHR) toonde aan dat Neder-
lands larikshout minder scheurvorming vertoont 

dan het Siberische hout. Inmiddels wordt er 
jaarlijks zo’n 5000 m³ gezaagd lariks verwerkt in 
gelamineerde houtconstructies en is deze markt 
nog steeds groeiende. Onlangs is bijvoorbeeld 
Circl opgeleverd. In opdracht van het naastgele-
gen ABN AMRO is een energiezuinig, demontabel 
multifunctioneel (buurthuis, restaurant, dakter-
ras) gebouw neergezet. In het gebouw is zo’n 700 
m³ inlands hout verwerkt waaronder larikshout 
in de gelamineerde constructies en wanden.

Douglas in tweede station van Zwolle
Medio december 2017 is in de nieuwe wijk 
Stadshagen het tweede station van Zwolle opge-
leverd. Aan het plafond van de overkappingen is 
douglas toegepast. De architect wilde een egale 
donkere uitstraling hebben, en koos er voor om 
het hout thermisch te modificeren. Het resul-
taat is naar tevredenheid van de opdrachtgever. 
Ondanks de kwaliteitsselectie die van tevoren bij 
de zagerij heeft plaatsgevonden, is er meer hout 
ingezet dan wij van tevoren hadden voorzien. Na 
modificatie bleken de noesten erg lastig om te 
schaven.

Grenen in restauratie
Oudere Nederlandse grove dennen leveren zaag-
hout van forse afmetingen, maar komen nu nog 
vaak in strooiseltoepassingen voor dieren terecht. 
Uit de grove dennen kunnen juist ook groot plan-
ken en balken worden gezaagd, die afwijken van 
de gestandaardiseerde maten in Scandinavië. Dit 
hout is zeer geschikt voor bijvoorbeeld restau-
ratiewerk. Inmiddels is dit hout beschikbaar bij 
een Nederlandse houthandel. Tijdens de testfase 

bleek direct al dat de houthandel het Nederlandse 
grenen als B-classificatie zou gaan verkopen. De 
A-selectie komt uit Duitsland, bevat veel kernhout 
en heeft zeer weinig kwastaandeel. Een continue 
jaarlijks aanbod is een voorwaarde, net als winter 
geoogst stamhout. De voorraad kan slechts een 
keer per jaar worden vastgesteld en aangelegd.

Populier daagt ons uit
Vanwege de eigenschappen van het populieren-
hout zijn toepassingen in gebouwen beperkt. 
Vaak wordt er gekozen voor wandbekleding. 
Inlands populier bevat veel kleurschakeringen 
en meer kwasten dan tulpenhout uit Amerika, 
waarmee het vaak wordt vergeleken. Populier 
droogt veel in en heeft de neiging tot vervorming, 
en moet dikker en breder ingezaagd worden dan 
standaard. Populier wordt nu beperkt toegepast 
in grafkisten, en zelfs bij een beperkte lengte van 
2,15 meter wordt al rekening gehouden met de 
neiging tot kromtrekken van het plankhout.

Amerikaans eiken in een bioscoop
Lumière Cinema in Maastricht is een rijksmonu-
ment uit 1910 en oorspronkelijk een elektriciteits-
centrale voor de industrie in het Sphinxkwartier. 
Voor de wandbekleding van de bioscoopzalen is 
inlands Amerikaans eiken gebruikt, in verschil-
lende breedtematen. Vanwege de wens voor 
aaneengesloten lengtes is ervoor gekozen om het 
hout te vingerlassen.

Toekomst
De rol van bos en hout bij het vervullen van maat-
schappelijke opgaven groeit. Op het gebied van 
duurzaamheid wordt niet alleen meer gekeken 
hoe lang een product meegaat. Het meetbaar 
maken van producteigenschappen in al haar 
levensfases wordt steeds belangrijker. Uitkomsten 
van rekenmodellen worden bij utiliteitsbouw 
steeds meer doorslaggevend als onderdeel van de 
uiteindelijke materiaalkeuze. Betere milieupres-
taties van inlands hout in een subgroep kunnen 
een groot voordeel opleveren.
Andere veelbelovende ontwikkelingen doen zich 
voor bij de toepassing van afwerksystemen op 
hout. Staatsbosbeheer werkt bijvoorbeeld samen 
met verffabrikant KEIM en een andere marktpar-
tij aan complete gevelsystemen, inclusief garantie 
en mogelijk brandwerendheid.
Van heel andere aard is een toenemende vraag 
naar houtskeletbouw in het aardbevingsgebied 
van Groningen. Deze blijken veel beter te preste-
ren dan de traditionele huizenbouw met steen. 
Dit zorgt op de korte termijn voor meer houtge-
bruik. Op de lange termijn krijgt hout de kans 
om een substantiële positie in te nemen op de 
Nederlandse woningmarkt.
Inlands hout is inmiddels een volwaardig alterna-
tief voor vergelijkbare toepassingen en kwalitei-
ten van houtsoorten uit het buitenland. Door alle 
beschreven ontwikkelingen is er voor inlands 
hout een mooie toekomst weggelegd. Dit vraagt 
echter wel om marktgerichte bosbeheerders.<

k.broek@staatsbosbeheer.nl
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‘Circl’ is een energiezuinig, demontabel multifunctioneel (buurthuis, restaurant, dakterras) gebouw. In 
Circl is zo’n 700 m³ inlands hout verwerkt waaronder larikshout in de gelamineerde constructies en 
wanden.
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> Bosbeheerders zouden zich wat meer moe-
ten realiseren hoe een houthandelaar werkt en 
waarom hij dat zo doet. Dat zeggen veel houthan-
delaren als je ze vraagt naar hun ervaringen met 
beheerders. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk 
want de houthandelaar is voor die beheerder toch 
de laatste schakel in het bosbouwproces. Iemand 
dus waar je mee zou moeten kunnen lezen en 
schrijven. In de Nederlandse markt is meestal 
sprake van de exploiterende rondhouthandel: de 
handelaar koopt het hout op stam en verzorgt 
met eigen machines of ingehuurde machines de 
oogst en het transport. Deze vorm van handel is 
ontstaan als antwoord op het vaak versnipperd 
aanbod. De handel is de cruciale schakel om al 
dat diverse aanbod om te vormen naar continue 
stromen van gevraagde sortimenten in de ver-
schillende verwerkende industrieën in binnen- en 
buitenland.

Langjarig plan
Jan Beekhof is eigenaar van Rondhout Boxmeer 

Houthandelaren 
missen betrokkenheid 
van de boseigenaar

Houthandelaren zijn de schakel tussen 
bosbeheerders en de houtverwerkende 
industrie. De handelaren kennen de 
marktvraag naar hout en proberen die te 
bedienen. Uit gesprekken met een aantal 
handelaren blijkt dat veel bosbeheer-
ders echter nauwelijks weten wat een 
houthandelaar doet, waar hij de prijs op 
baseert en wat een beheerder zou kun-
nen doen om meer waarde uit zijn bos te 
halen en na oogst een gezonder bos over 
te houden. Let wel, het lijkt misschien 
een wat negatief verhaal, maar het is vol-
gens de handelaren goed bedoeld en richt 
zich nu even vooral op de zaken die beter 
kunnen. In het belang van het bos en de 
boseigenaar!

in het Brabantse Groeningen. Hij zit al decennia-
lang in het vak en qua verkoop van hout aan de 
industrie heeft hij veel langdurige contacten en 
contracten. Maar qua inkoop is het volgens hem 
een ‘totale chaos’. Beekhof: “Ik probeer zoveel 
mogelijk met boseigenaren langdurige contacten 
te onderhouden en gelukkig lukt dat in een aantal 
gevallen ook heel goed. Maar vaak zie je dat een 
eigenaar de ene keer met die handelaar in zee 
gaat en dan weer met een andere handelaar. En 
dan let hij vooral op de prijs die hij kan krijgen 
voor zijn opstand. Maar je wil als handelaar 
graag meedenken met zo’n beheerder: als je dit 
jaar nu dat deel dunt, en dan over vijf jaar dat 
andere deel, dan heb je over vijftien jaar prachtig 
oogstbaar hout. Je zou als handelaar graag samen 
met een beheerder een langjarig plan maken waar 
vervolgens beiden beter van kunnen worden.”
Helaas is de huidige inkoopmarkt anders, merkt 
Beekhof net als veel van zijn collega’s. De bosei-
genaar wil dit jaar geld verdienen dus moet er 
nu een houthandelaar komen. En wie het meest 

biedt, mag aan het werk gaan. Het verschilt per 
eigenaar, maar te vaak merken houthandelaren 
dat de boseigenaar eigenlijk alleen maar stuurt 
op korte termijn het geld. Meestal kijken ze 
daarna niet meer hoe het oogstwerk zelf verloopt. 
De kwaliteit van de handelaar gaat voor veel 
beheerders gelijk op met de prijs die een hande-
laar biedt. Terwijl de boseigenaar samen met de 
handelaar juist heel goed zou kunnen kijken naar 
de toekomst van het bos.

Hogere prijs
En de boseigenaar zou zich ook kunnen verdie-
pen in de markt voor het hout. Verkoop op stam 
betekent dat de boseigenaar goed moet weten 
welke kwaliteiten en dikten er in het bos staan en 
wat die dus kunnen opbrengen. En tegelijk ook 
proberen te begrijpen wat het de handelaar kost 
om die opbrengst te realiseren: de houthandel 
financiert de exploitatie en het transport al voor-
dat hij een opbrengst van het afgeleverde hout 
kan inboeken. Risico’s van het niet tijdig kunnen 

— Geert van Duinhoven (redactie)
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vinden de juiste afzet, afnemers die hun speci-
ficaties of prijzen aanpassen aan veranderende 
markt, planning van transport en exploitatie etc. 
zijn bij verkoop op stam allemaal de verantwoor-
delijkheden die de houthandel van de eigenaar 
overneemt. Volgens Jasper de Groot van Parenco 
Hout bv hebben de meeste eigenaren over deze 
zaken geen besef. “Als ik als handelaar door een 
bos loop, kan ik inschatten hoeveel hout geschikt 
is voor pallets, hoeveel er geschikt is voor bijvoor-
beeld fineer of balken of hoeveel alleen geschikt 
is voor krullen. Op basis van die inschatting maak 

ik een prijs voor de beheerder voor het gehele 
perceel. Het risico dat ik dat hout uiteindelijk 
voor een mindere prijs kan doorverkopen is voor 
mij. Net als dat ik ook geluk kan hebben en blijkt 
dat ik het hout beter kan doorverkopen omdat 
het toch geschikt is voor hoogwaardiger toepas-
singen. Je zou hopen dat dit een spel zou zijn tus-
sen beheerder en houthandelaar, maar dat is het 
zelden. De meeste beheerders hebben geen benul 
van de sortimenten in hun opstand, geen benul 
van de prijzen en geen benul van de gebruiksmo-
gelijkheden. Ik vind dat jammer voor mijzelf om-
dat ik als vakman graag met beheerders in de slag 
ga over de kwaliteit van een opstand. Maar het 
is ook jammer voor hen zelf. Deze houding laat 
zien dat hij niet echt begaan is met de opstand en 
met het product dat hij kan leveren. Ik denk dat 
een bosbeheerder regelmatig een hogere prijs kan 
bedingen als hij zou weten wat het hout waard 
kan zijn. Zo zie ik vaak dat een bos geveld moet 
worden van de eigenaar, maar waarvan ik denk 
dat het veel te vroeg is. Als je dat bos nog tien of 

vijftien jaar laat staan, heb je echt iets waar je 
geld aan kunt verdienen.”

Opleiding
Wat dat betreft is het in Duitsland beter en 
meer professioneel geregeld, vinden sommigen 
houthandelaren. Richard ten Bulte heeft net over 
de grens bij Winterswijk een houtbedrijf waar 
hij naast zijn houthandel ook eigen vloeren en 
meubels maakt. “Hier worden de prijzen van de 
verschillende sortimenten min of meer centraal 
bepaald door het Forstamt. Dus dat gaat profes-
sioneel. Daarnaast zie je dat bijna alle beheerders 
een opleiding hebben die, in tegenstelling tot in 
Nederland, verder gaat dan louter natuurbeheer. 
Het zijn bosbouwers die weten over de hout-
markt, weten over de afzet. Die betrokkenheid 
vind ik heel mooi en waardevol. Die betrok-
kenheid mis ik helaas te vaak bij Nederlandse 
eigenaren.”

Maatwerk
Die betrokkenheid van de boseigenaar missen de 
handelaren ook in het bos. Veel eigenaren komen 
nauwelijks in het bos om te beoordelen of het 
werk netjes en volgens plan wordt uitgevoerd. En 
dat is jammer want tijdens de uitvoering is er nog 
van alles bij te sturen. Boseigenaren willen dat er 
niet gewerkt wordt bij te natte omstandigheden. 
Maar wat is te nat? En kun je bij natte omstandig-
heden toch nog iets doen? Kun je op een andere 
manier werken, op een andere plek? Dat soort 
maatwerk-overleg missen de handelaren. Terwijl 
daar heel veel winst te behalen valt voor het bos, 
de boseigenaar en de handelaar. Beekhof: “Je 
wilt als handelaar eigenlijk beter weten wat de 
eigenaar met zijn bos wil. Dan kun je daar op in-
spelen bij de dunning of velling. Nu moet je maar 
een beetje raden en doen wat jij als handelaar 
het beste vindt. In goed overleg zou je samen veel 
verder komen.”

Andere kijk
Overigens merken de houthandelaren niet alleen 
een gebrek aan betrokkenheid bij de kleinere par-
ticuliere boseigenaar, maar soms ook bij de gro-
tere. Zeker bij inschrijvingen door bijvoorbeeld 
de Bosgroepen komt er een heel groot pakket, 
heel gedetailleerd, papier. Op basis daarvan moet 
de handelaar dan een prijs gaan maken voor het 
werk. Maar zo ervaren velen: hoe gedetailleerd 
het ook is, heel vaak zie je grove fouten en zaken 
die in het veld anders zijn dan op papier. De 
uitnodiging voor een inschrijving lijkt helemaal 
van achter een bureau te zijn geschreven, zonder 
dat er echt in het veld bekeken is wat er moet 
gebeuren. Bijvoorbeeld de ontsluiting van het bos 
is in de praktijk vaak anders dan op papier en dat 
heeft nogal wat consequenties voor de manier 
waarop het bos geveld of gedund kan worden. De 
Groot van Parenco: “Ik vind het altijd erg leuk om 
de boseigenaar uit te nodigen op de harvester. Dat 
alleen al geeft zo’n boseigenaar een heel andere 
kijk op zijn bos en op de manier van oogsten. Ik 
probeer met de boseigenaar het gesprek aan te 
gaan over de vraag: hoe wil je het bos achter laten 
en hoe ga je om met de communicatie met de 
recreanten en omwonenden.”<

foto H
ans van den Bos, Bosbeeld

“De meeste beheerders 
hebben geen benul van de 
sortimenten in hun opstand, 
geen benul van de prijzen 
en geen benul van de 
gebruiksmogelijkheden”
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moeten herhaal-

baar zijn zodat 
objectiviteit is 

geborgd.
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Voor een boseigenaar is de houtver-
koop uit het eigen bos op de lange 
termijn de meest zekere vorm van 
inkomsten. Afhankelijk van wat de 
boseigenaar of beheerder belangrijk 
vindt als verkoopresultaat, kan hij de 
verkoop op verschillende manieren 
organiseren. De netto-opbrengst van 
een houtverkoop is namelijk sterk 
afhankelijk van de wijze van verkoop 
en hoe het werk wordt uitgevoerd.

— Jan Rots (Bosgroep Zuid-Nederland)

Verkoopmethode 
afhankelijk van doelen en 
wensen van boseigenaar

Verkoopmethode Volume-eenheid Afrekeneenheid Controleerbaarheid door boseigenaar en/of koper

In de roes n.v.t., er wordt immers niet 
gemeten

n.v.t. De prijs wordt bepaald op basis 
van het werk bijvoorbeeld aantal 
bomen of oppervlakte

n.v.t. De koper weet achteraf of hij de juiste deal heeft 
gemaakt. De boseigenaar weet direct de opbrengst bij het 
sluiten van de verkoop

Op stam m³ werkhout In m³. Volume wordt gemeten op 
stam volgens richtlijn

Ja. Voorwaarden bepalen vaak dat volume bindend is tenzij er 
vooraf wordt gereclameerd door koper

Meting aan de weg Stèremeter, stapels of op vracht-
wagens

In stère of m³. Teruggerekend mid-
dels conversie-factor per sortiment

Ja. Bij voorkeur samen meting uitvoeren, door boseigenaar en 
koper. Conversiefactoren vóóraf in het contract vastleggen

In m³, voor individuele stammen 
bijvoorbeeld zaaghout

In m³. Volume gemeten op stam 
volgens richtlijn.

Ja. Bij voorkeur samen meting uitvoeren, door boseigenaar en 
koper

Op uitlossing Stèremeters, op vrachtwagens

Tonnen, via een weegbrug

In m³, via meting door harves-
terkop

In stère of m³. Teruggerekend mid-
dels conversiefactor per sortiment.

Tonnen ‘vers’ of ‘droge stof’ of m³, 
teruggerekend middels conversiefac-
tor per sortiment

In m³, via meting door harvesterkop

Nee. Is afhankelijk van geleverde ‘bonnen’ door koper, nadat 
het hout is afgevoerd.

Nee. Is afhankelijk van geleverde ‘bonnen’ door koper, nadat 
het hout is afgevoerd.

Eventueel. Is afhankelijk van geleverde ‘meetlijst’ door har-
vestermachinist, nadat het hout is geveld, maar is bijvoor-
beeld na te meten aan de weg. Wordt in Nederland niet vaak 
toegepast, stelt hoge eisen aan kalibratie van harvesterkop en 
werkt enkel bij mooie, rechte homogenen partijen hout.

> Afhankelijk van de beheerdoelen kan een bos-
eigenaar of bosbeheerder zowel economische als 
ecologische en recreatieve waarde, aan het bosbe-
zit toevoegen. Wanneer het moment van oogsten 
is aangebroken, moet de boseigenaar kiezen hoe 
hij dit gaat organiseren. Er bestaan verschillende 
manieren waarop een boseigenaar het hout kan 
omzetten in ‘klinkende munt’. Na de selectie van 
de bomen die in het kader van de beheerdoelen 
mogen worden geoogst, dient zich de vraag aan 
voor de eigenaar: “Verkoop ik het hout ‘op stam’ 
of regel ik de exploitatie zelf?” (figuur 1). Beide 
methodes hebben hun voor- en nadelen. Het 
verschil zit hem vooral in de manier waarop de 
boseigenaar zelf betrokken is bij het maken van 
de keuzes om tot een optimaal exploitatieresul-
taat te komen. 

‘Verkoop op stam’: de koper regelt alles
Bij een ‘verkoop op stam’ is de houtkoper degene 
die de te oogsten bomen laat vellen, de sortimen-
ten bepaalt, het hout laat uitrijden naar de bos-
weg en het rechtstreeks aan de houtverwerkers le-
vert. De koper ‘regelt’ de exploitatie, het transport 
en de levering aan de afnemers dus geheel zelf, 
naar eigen inzicht en belang. De houtkoper draagt 
hierbij de risico’s en calculeert de winstmarge. 
De boseigenaar wordt een hoop werk uit handen 
genomen, maar hij heeft dan ook maar beperkt 

invloed op de keuzes die het exploitatieresultaat 
bepalen. Daarnaast is een belangrijke factor de 
wijze van afrekening van het volume van het 
geoogste hout. Dit wordt doorgaans vastgelegd in 
het verkoopcontract. De volumebepaling kan op 
verschillende manieren: ‘in de roes’, ‘meting op 
stam’, ‘meting aan de weg’ of ‘op uitlossing’ (zie 
tabel 1).

Exploitatie door de boseigenaar zelf
Naast de verkoop op stam kan de boseigenaar er 
ook voor kiezen om de exploitatie zelf te regelen. 
Hierbij bepaalt hij welke sortimenten aan de bos-
weg komen te liggen. Deze kan hij zelf verkopen 
aan de bosweg of rechtstreeks leveren aan een 
rondhoutverwerker. Bijvoorbeeld via een door 
hem zelf ingehuurde rondhouttransporteur. Deze 
werkwijze biedt de boseigenaar alle ruimte om 
zelf invloed uit te oefenen op het totale proces. 
Hierbij is de nodige kennis van zowel exploitatie 
als de houtafzetmarkt onmisbaar. De boseigenaar 
moet de werkzaamheden voorfinancieren en 
draagt zelf (deels) het risico. Een groot voordeel 
is dat de boseigenaar/beheerder direct kan sturen 
op bijvoorbeeld de werkwijze in het bos, keuzes 
van in te zetten machines en de te zagen sorti-
menten. Kortom, hij kan de exploitatie inrichten 
zoals hij die belangrijk vindt, maar het vraagt 
meer kennis en begeleiding.

Tabel 1 Verschillende ver-
koopwijzen, bijbehorende 
gangbare volume-eenheden 
en controlemogelijkheid 
door boseigenaar en koper. 
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worden? Wil hij een zo hoog mogelijke netto-
opbrengst van de houtverkoop? Veel kopers 
hebben hun werkwijze ingericht op een efficiënte 
exploitatie met harvesters en uitrijcombinaties. 
Vaak werken ze op basis van volumeafspraken 
met fabrieken met een (zeer) beperkt aantal sor-
timenten. Daardoor kunnen ze steeds moeilijker 
maatwerk leveren. De prijsoptimalisatie bij een 
inschrijving heeft aan deze werkwijze bijgedra-
gen. De boseigenaar wordt ontzorgd, maar hij 
moet zich realiseren dat de hoogste prijs hem ook 
iets kost. Bijvoorbeeld de noodzaak voor extra 
toezicht en een mogelijk lager verkoopvolume. 

Spanningsveld tussen efficiëntie en 
maatwerk

Veel boseigenaren streven in hun beheer naar 
ongelijkjarige, structuurrijke, gemengde bossen 
met veelal inheemse boomsoorten. Tegenwoor-
dig komt daar een nadrukkelijke aandacht voor 
kwaliteitshout bij. Dergelijke bossen zullen op 
termijn steeds meer maatwerk vragen, ook in 
de exploitatie. Indien er maar een bescheiden 
hoeveelheid hout is te oogsten, kan het voor 
eigenaren een interessante optie zijn om samen 
te werken bij de houtverkoop. Zo kunnen bos-
eigenaren bijvoorbeeld samen homogene kavels 
vormen. Op die manier is er meer maatwerk mo-
gelijk bij de verkoop en exploitatie, bijvoorbeeld 
een verkoop van enkel eerste dunningen of juist 
een verkoop van alleen handmatig op te werken 
zaaghout. Afhankelijk van de eigen kennis en 
kunde is het ook een optie om meer exploitatie 
in eigen ‘beheer’ uit te voeren om zo maatwerk te 
kunnen realiseren.
De keuze is uiteindelijk afhankelijk van wat het 
beste bijdraagt aan de geformuleerde beheerdoe-
len van de boseigenaar. Naar mate het beheer 
dichter bij ‘het gevarieerde bostype’ komt, zal er 
meer maatwerk nodig zijn in het beheer, óók in 
de exploitatie.<

j.rots@bosgroepzuid.nl

Prijsbepaling: wat is marktconform?
Er zijn tal van factoren die invloed hebben op de 
netto-opbrengst van een houtverkoop. Van het 
volume van de verkoop tot de kwaliteit van de 
sortimenten, van oogstperiode tot exploitatie-
techniek, van houtsoorten tot terreingesteldheid. 
De boseigenaar kan zijn hout verkopen via een 
meervoudige onderhandse inschrijving of een 
inschrijving of onderhandeling met één koper. 
Bij een meervoudige onderhandse inschrijving 
selecteert de boseigenaar een aantal potentiële 
kopers waarin hij het vertrouwen heeft dat die 
het werk naar behoren zullen uitvoeren. Zij 
mogen onder de voorwaarden van het contract 
een bod doen op het hout op stam. Dat kan een 
gemiddelde prijs zijn of een gespecificeerde prijs 
per sortiment. Bij een ‘verkoop op stam’ stelt 
de boseigenaar weliswaar voorwaarden in een 
contract, maar bepaalt de koper de exploitatie. Zo 
kan de koper de opbrengst optimaliseren. Hierop 
heeft hij namelijk zijn inschrijfprijs bepaald.
De boseigenaar verwacht van een inschrijving dat 
dit leidt tot een marktconforme prijs. De wens 
om een zo hoog mogelijk prijs voor het hout te 
krijgen staat dan echter vaak op gespannen voet 
met de kwaliteit van de exploitatie. De boseige-
naar zal dus ook bereid moeten zijn te investeren 
in (extra) toezicht. De houtkoper kan er voor hem 
de meest lucratieve sortimenten uit zagen en het 
laagwaardige sortiment niet opwerken, omdat het 
hem geld zou kosten ten opzichte van de geboden 
prijs.

Meting van het verkochte hout
Bij een verkoop waarbij afgerekend wordt op 
basis van ‘meting aan de weg’ of ‘op uitlossing’, 
liggen de belangen van koper en verkoper nog 
verder uit elkaar. Dat zit hem vooral in de sorti-
ments- en volumebepaling, ondanks dat het hout 
met behulp van de ‘Richtlijnen voor het meten 
van inlands rondhout ten behoeve van verkoop’ 
het hout eenduidig (samen) te meten is. Of dat 
het op basis van het overleggen van alle weegbon-

nen af te rekenen zou moeten zijn. In de praktijk 
levert het toch vaak discussie op. Voorbeelden 
van scheve stapels, discussie of het een sortiment 
is mét of zonder overmaat, meerdere sortimenten 
door elkaar in een stapel of het moeten nabellen 
om alle uitlossingsbonnen te mogen ontvangen, 
komen regelmatig voor. ‘Overmaat’ is een extra 
deel boven op de sortimentslengte die door de 
fabriek geëist wordt om zeker tot de gewenste 
lengte te komen in het eindproduct, maar die niet 
in het volume met de boseigenaar wordt afge-
rekend. Zo wordt een balk van 3 meter door de 
fabriek gezaagd uit een stam van 3,1 meter.

Wat wil de boseigenaar en welke keuzes 
horen daarbij?

Het is aan de boseigenaar om te bepalen waar hij 
de meeste waarde aan hecht bij de houtverkoop. 
Wil hij ontzorgd worden? Wil hij zelf kunnen 
bepalen welke producten uit het hout gemaakt 

VERKOOP

OP STAM VERKOPEN

VERKOOP SORTIMENTEN 
AAN DE WEG

LEVERING RECHTSTREEKS 
AAN HOUTVERWERKER

IN DE ROES

OP STAM GEMETEN

GESCHAT VOLUME
METING AAN DE WEG

OP UITLOSSING

EXPLOITATIE IN EIGENBEHEER

Figuur 1 Stroomschema 
voor mogelijke wijze van 
verkoop van rondhout.
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Logistiek is een belangrijke schakel in het verwerken van een boom tot grondstof bij een verwerker.
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Van dik hout zaagt men planken. Het 
is een gezegde dat menig boseigenaar 
misschien afschrikt om hout vanuit 
het eigen bos te oogsten en verkopen. 
Met de gedachte ‘mijn bomen zijn 
maar kort en dun en ik heb slechts 
een paar hectare bos beschikbaar’. 
En: ‘ik ga toch niet mijn bos op zijn 
kop laten zetten voor een paar kuub 
hout?’ Dit zijn zomaar enkele gedach-
ten die de kleinere boseigenaar of een 
bosbezitter zonder ervaring kan heb-
ben met houtoogst en -verkoop. Maar 
er is wel degelijk van alles mogelijk 
in de kleinere bossen. Als je het maar 
goed organiseert.

— Jeroen Oorschot (Borgman Beheer Advies)

Over houtoogst 
en -verkoop in 
particulier bos

Van dik hout en hoge bomen

> Houtproductie kan een belangrijke financiële 
pijler in het beheer zijn, mits uitgevoerd binnen 
de gestelde visie en beheerkaders. Houtproduc-
tie kan bijvoorbeeld nodig zijn om het beheer 
en investeringen te betalen. Een kader kan zijn 
dat er geen kaalslag mag plaatsvinden. Of een 
beheerder wil alleen topkwaliteit produceren met 
behulp van de QD-methode. Of een beheerder wil 
werken aan een zo hoog mogelijke biodiversiteit 
en structuur en een middel daartoe is boomsge-
wijze uitkap en natuurlijke verjonging. Houtoogst 
is dan een middel en geen doel. In de uitwerking 
van een visie op het bos en het beheer is het raad-
zaam om al na te denken over hoe de houtoogst 
vorm zou moeten krijgen en welke stempel deze 
op het bos mag en zal drukken. 

Beheerkaders
De SNL-subsidieregeling kan de mate en wijze 

van houtoogst in uw bos sturen, als u voor deze 
subsidie opteert. Beschikt u over het meer ‘basic’ 
SNL-beheertype ‘Bos met productie’, dan kleven 
hier geen beperkende voorwaarden aan. Heeft u 
echter een natuurbostype zoals dennen-, eiken-, 
beukenbos, dan mag er vaak op tachtig procent 
van het bosoppervlak niet geoogst worden, of 
minder dan twintig procent van de bijgroei. Ook 
zijn er beheertypen die juist een regelmatige 
oogst voorschrijven, zoals hakhout en houtsin-
gels. 
Andere kaders die de mate of de wijze van hou-
toogst kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld 
CO2-certificering, een duurzaamheidscertificaat 
(FSC, PEFC), door u als eigenaar zelf geïnitieerd 
wanneer u dat wenst.  
In de regel kunt u het dunnen van bos buiten de 
bebouwde kom zonder vergunning of melding 
doen. Pas bij grotere verjongingsgaten is dit 
meldingsplichtig bij de provincie. Kap binnen de 
bebouwde kom of het definitief omvormen van 
bos naar andere natuur of grondgebruik vraagt 
om een omgevingsvergunning en heeft veel meer 
voeten in de aarde.
In sommige gevallen zal de publieke opinie zich 
keren tegen de houtoogstplannen. Daar kunt u 
wellicht voor wellicht zwichten om de goede 
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vrede te bewaren, maar zolang u een reguliere 
dunning uitvoert op uw eigen terrein mag u dit 
zonder meer doen. Het is natuurlijk verstandig, 
en het zal worden gewaardeerd als u de omgeving 
van te voren informeert en uitlegt wat u doet 
en waarom. Hiervoor zijn tal van communica-
tiemogelijkheden beschikbaar (zie afbeelding 
hiernaast).

Wanneer is een bos toe aan een dunning?
Wanneer zijn bomen dik en lang genoeg om een 
rendabele dunning uit te voeren? Het antwoord 
is: dat hangt ervan af. Door inventariseren en 
meten (soortensamenstelling, diameter op 
borsthoogte, bijgroei, kronensluiting) weet een 
boseigenaar waar hij aan toe is. Zeker als hij de 
volgende vuistregels in acht neemt:
• Vanaf een dbh van ongeveer 12 cm kan 

dunning rendabel zijn en het hout worden ver-
kocht. Ga er dan vanuit dat het vrijkomende 
sortiment brandhout, paalhout, vezelhout of 
OSB zal zijn. Het is laagwaardig, maar wél met 
een opbrengst. Voorafgaand aan die eerste 
rendabele dunning moet u bij een productie-
doelstelling de opstand wel goed verzorgen 
(en sowieso in de gaten te houden). Maar er 
komt in die eerste periode nog geen verkoop-
baar hout vrij. Deze jeugdverzorging is echter 
noodzakelijk om in het oudere bos kwaliteits-
hout te kunnen telen!

• Raken de boomkronen in de boomlaag elkaar, 
of sterven te behouden bomen af? Dan is 
het bos toe aan een dunning (anders lopen 
bijgroei, productie en vitaliteit op termijn 
terug). De mate van kroonsluiting en daarmee 
ingrijpen verschilt per boomsoort, leeftijdsfase 
en beheermethode.

• Worden de dikste bomen dikker dan ca. 65 cm 
dbh en heeft u geen afzet voor dit sortiment? 
Dan is het aan te raden om op doeldiameter 
te gaan oogsten, zodat de bomen niet te dik 
worden. Dit is overigens geen reden om geen 
dikke bomen meer te laten groeien! Ook voor 
dikke bomen is afzet, soms zelfs heel waarde-
volle. Bovendien geeft een dikke boom op een 
mooie plek natuurlijk een waardevol, soms 
onvervangbaar of uniek bosbeeld.

Vanzelfsprekend kan een bos ook om andere 
redenen aan dunning of actief beheer toe zijn. 
Bijvoorbeeld als de menging of structuur afne-
men, ongewenste soorten gaan domineren, of het 
bosbeeld verandert. Al deze veranderingen zijn 
dan negatief ten opzichte van de doelstellingen 
in uw beheerplan of gewenste beeld.

Aandachtspunten bij de voorbereiding
Zodra de bijgroei en kronensluiting van het bos 
zijn gemeten en het bos blijkt dat het bos aan 
dunning toe is, is het tijd om de houtoogst voor 
te bereiden. De eerste stap is het blessen zodat de 
houtkoper weet wat er wel of niet geoogst kan 
worden. Door middel van het bosalfabet, brengt 
u uniformiteit in de toegepaste blestekens. Zo be-
grijpt elke machinist hoe u wenst dat er gewerkt 
gaat worden. Verstandig is om gebleste bomen 
ook te meten. Door te meten op stam krijgt u 
een goed beeld van de te verkopen partij en een 

goed inzicht in het aantal kuubs per soort. Dit is 
nuttig voor de verkoop en bij het toezicht houden 
op het daadwerkelijke aantal kuubs dat het bos 
uiteindelijk verlaat. Overigens zegt deze meting 
nog niets over de houtkwaliteit of het sortiment 
dat vrij gaat komen! 
Denk er bij het blessen aan dat u over drie tot zes 
jaar ook weer terug wilt komen en nog eens wilt 
oogsten. Bij een te zware dunning kan dit niet 
meer of is het interval veel langer. Het bos heeft 
in de regel ook geen gebaat bij een te zware dun-
ning. De groei en stabiliteit zullen er onder lijden. 
Als minimale hoeveelheid van rendabel te verko-
pen kuubs rondhout op stam geldt zo’n 250-400 
m³, afhankelijk van de houtsoort, afzetmarkt op 
dat moment en de terreinomstandigheden. Dat 
zijn zo’n zeven tot elf vrachtwagens met hout.
Een ander aandachtspunt bij het blessen is: welke 
houtoogst gaat volgen? Komt er een harvester of 
wordt er met de hand geveld? Zie ik langhout of 
eerder gekort sortiment als product? Deze vragen 
zijn essentieel om te beantwoorden voordat de 
eerste stip of streep wordt gezet op de te vellen 
boom, aangezien de inrichting van de houtoogst 
in het terrein hierdoor bij het blessen wordt 
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bepaald. Anderzijds vraagt een bepaald bos op 
een bepaalde bodem met een bepaald vrijkomend 
sortiment aan hout ook om de inzet van een 
bepaalde oogstmethode en –logistiek. Maatwerk 
dus!
Zorg ervoor dat u bij het blessen direct let op 
boomveiligheid. Dat kan conform het Praktijk-
advies van de Vereniging van Bos- en Natuurter-
reineigenaren). Als u de ronde voor de controle 
boomveiligheid combineert met een bles-ronde 
dan kost de boomveiligheid niet alleen geld, maar 
levert die gewoon geld op. De uit het oogpunt van 
veiligheid te snoeien of te vellen bomen gaan dan 
immers ‘op de grote hoop’ mee in de verkoop.
Bedenk dat in het bos niet alleen bomen, maar 
ook struiken, boomverjonging, flora en fauna 
leven en dat de bosbodem het belangrijkste 
medium voor dit leven is. Naast dat de Natuurbe-
schermingswet dit voorschrijft, is het verstandig 
om duurzaam om te gaan met deze elementen. 
Daarom is het aan te raden om zoveel mogelijk 
met vaste dunningspaden te werken zodat ma-
chines op zo min mogelijk plekken de bosbodem 
berijden en de rest van de groeiplaats onverdicht 
intact laten.

Aandachtspunten bij de verkoop en tijdens 
de oogst

Eigenlijk heeft u twee opties: u oogst het hout 
zelf óf u verkoopt het hout op stam. In het eerste 
geval kun je het oogsten ook laten doen op uurba-
sis of tegen vergoeding van een tarief per kuub en 
vervolgens de verkoop aan de weg. In het tweede 
geval geeft u de oogst en verkoop helemaal uit 
handen. In alle gevallen is het van belang dat u 
goede afspraken maakt met uw aannemer over de 
wijze van uitvoeren. Over het sparen van uw bos, 
het achterlaten van de wegen en paden, de bo-
dem en de verjonging. In alle gevallen dient u met 
diegenen die feitelijk gaan vellen en uitrijden, de 
afspraken en bijzonderheden in het veld door te 
nemen en voldoende toezicht en communicatie 
op het werk te houden. Alleen dan weet u of het 
werk naar tevredenheid verloopt, of dat u eventu-
eel bij moet sturen. Het werken met een ErBo-
gecertificeerde aannemer zal u daarbij helpen.
Bij de oogst in eigen beheer en verkoop aan de 
weg is het van groot belang de juiste sortimenten 
te laten korten (let op: met overmaat!) en daarbij 
in te spelen op de actuele houtmarkt. Dit proces 
is lastig en vergt kennis en ervaring, of een goede 
begeleiding. 

Kennis en ervaring
Het hierboven beschreven proces van voorberei-
ding en uitvoering van houtverkoop en -oogst 
vraagt om kennis en ervaring: van het eigen bos, 
van de houtmarkt, van de techniek van blessen en 
meten en van de bosbouwsector. U kunt zelf veel 
kennis vergaren door bijvoorbeeld deel te nemen 
aan excursies van de Koninklijke Nederlandse 
Bosbouwvereniging, een bosbouwcontactkring, 
een bosgroep of de AVIH. Daarnaast zijn er veel 
cursussen over deze onderwerpen (www.boscur-
sus.nl).
Belangrijk is ook om na een oogst het proces te 
evalueren met alle betrokken partijen. Bij voor-
keur doet u dit in het bos. Op deze manier leert 
u veel over uw bleswerk, de uitvoering en wat 
daarbij aan sortiment vrijkomt.<

jeroen@borgmanbeheer.nl
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Wat weten we over hout? 
Over de verkoop, aankoop en kwaliteit 
van rondhout bestaan allerlei feiten en 
verhalen. Beheerders, kopers en verko-
pers hebben allemaal hun eigen zeker-
heden. Vijfentwintig praktijkmensen 
zijn gevraagd naar hun ervaringen en 
meningen over enkele van deze verhalen. 
Natuurlijk is uit de verhalen geen eendui-
dige conclusie te trekken. Of het moet 
zijn dat hout een levend materiaal is. Dat 
het altijd anders is en anders reageert op 
omstandigheden en waar mensen met 
liefde en grote interesse naar kijken, mee 
werken en zich telkens weer verbazen. 
We weten en begrijpen nog lang niet al-
les, en dat maakt hout zo leuk!

— Renske Schulting (Bureau Schulting)

Maanstand
Volgens sommige geïnterviewden heeft de 
maanstand bij het oogsten effect op de duur-
zaamheid van het hout. Bij afnemende maan, 
dus na volle maan, zou er minder suikerrijk sap 
en minder eiwitten in het hout zitten wat de 
duurzaamheid ten goede komt. Een Neder-
landse houtkoper die dikke kwaliteitseiken 
koopt zegt: “Oogsten met afnemende maan is 
een beetje vergelijkbaar met het wateren van 
hout, het werkt minder, minder spanning maar 
hoe het komt weet ik niet. 
Ik houd er zelf geen rekening mee maar wel dat 
het hout in de winter geveld moet worden.” 
Iemand anders zegt: “Ik heb het hout één keer 
met afnemende maan verkocht, dat hout is 
naar de veiling gebracht en die koper was erg 
enthousiast”.
De meeste houtverkopers en houtkopers 
beschouwen het maanverhaal echter als een 
fabeltje en vrijwel niemand is bereid om meer 
te betalen voor hout dat bij afnemende maan 
is geoogst. 
Overigens weten sommige deskundigen zeker 
dat als de bliksem in een beuk slaat, het hout 
blauw wordt. Toch een leuk weetje.

Losringigheid
Losringigheid, of ringscheuren, is een totale of ge-
deeltelijk cirkelvormige scheur aan de kopse kant 
van de boom, precies op een jaarringgrens (Een 
houtverkoper zegt dat hij de ringscheuren voor 
de kap al kan voorspellen aan de harsuitstoot op 
de stam). Een stuk hout met losse ringen is bedui-
dend minder waard omdat het hout na het zagen 
uit elkaar valt. Over de oorzaak van dit fenomeen 
lopen de meningen sterk uiteen.
Een koper noemt dat de bomen, met name eiken, 
tegenwoordig te dicht bij elkaar staan waardoor 
na een dunning bij de zwakste bomen de ringen 
los kunnen komen in het kernhout. Daar is im-
mers het hout het zwakst. Een andere koper 
vertelt dat losringingheid wordt veroorzaakt door 
een combinatie van de structuur van een boom, 
in sterk gedund open bos, in combinatie met een 
sterke verankering van de wortels. In die situaties 
ontstaat er meer mechanische druk (zwiepen) 
wat kans op losse ringen vergroot. Bij de ene 
boomsoort komt het meer voor dan bij de andere. 
Eik geeft volgens hem bijvoorbeeld maximaal 
één losse ring terwijl in tamme kastanje soms wel 
dertig losse ringen zitten.
Sommige geïnterviewden noemen vorst (“het 
knallen van bomen in de winter”) als primaire 
oorzaak. Na de vorst kan in een boom door 
opwarming in de winterzon, zoveel spanning in 
het hout ontstaan dat het scheurt op een jaarring, 
meestal op de grens van kernhout en spinthout. 
Het komt volgens hen vooral voor bij eiken, 
douglas (anderen noemen juist niet de douglas 
maar de lariks) en dikke populieren. Losringigheid 
bij populieren brengen sommigen ook in verband 
met een natte standplaats. Bomen groeien daar 
soms zo hard dat ze te weinig tijd krijgen om een 
stevige houtstructuur te maken. Anderen noemen 

het een effect van mechanische belasting (zoals 
wind) waardoor er scheuren ontstaan. 
Sommigen denken dat losringingheid vooral bij 
naaldbomen en ringporige loofbomen (eik en es) 
voorkomt. Deze loofbomen maken in het voorjaar 
grote vaten en in de zomer kleine vaten. Maar 
ook hier over bestaan allerlei verhalen. De ene 
beheerder kent het alléén bij tamme kastanje 
(ook ringporig hout) en volgens hem zijn van 
die soort dan ook meteen alle exemplaren in dat 
bos losringig. Daar lijkt het dus met de locatie te 
maken hebben. Een relatie met vorst lijkt hem 
uitgesloten.
Een houtkoper zegt dat hij het hout per se in de 
winter geveld wil hebben: dan heeft het hout er 
volgens hem veel minder last van. Een beheerder: 
“Bij ons op de Veluwe ken ik het alleen bij eik, 
maar het zit vooral in het kernhout met vaak nog 
een tweede losse ring in het spinthout.”
Bij NAK tuinbouw, waar de boomkwekers bij ho-
ren, is ontdekt dat losringigheid alleen voorkomt 
bij boomsoorten met een penwortel (bijvoorbeeld 
eik en grove den). Het zou dus niets te maken 
hebben met de waterstanden of temperatuurver-
schillen. 
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Wateren
Het wateren van boomstammen gebeurt om suikers en 
zetmeel uit te spoelen die interessant zijn voor bijvoorbeeld 
schimmels. Het hout zou dan minimaal een jaar in stromend 
water moeten liggen. Het hout zou daarna beter drogen, rusti-
ger en duurzamer zijn dan niet gewaterd hout. Tot zo’n zestig 
jaar geleden was wateren van zaaghout een algemene techniek 
om het hout op te slaan. Maar tegenwoordig is dat allemaal te 
duur en te lastig. Bovendien zijn de droogtechnieken verbe-
terd dat het tijdrovende wateren niet meer nodig lijkt te zijn 
om een goede houtkwaliteit te bereiken. 
Toch gebeurt hier en daar nog wel. Een geïnterviewde be-
heerder watert nog wel eens iepen, de ander alleen grenen 
voor eigen gebruik. “Je moet eigenlijk geen wit hout (beuk en 
es) wateren omdat het dan verkleurt. Van de andere kan dat 
juist soms ook een voordeel zijn omdat hout met beginnende 
rot juist door die verkleuring meer geld kan opleveren. Een 
scheepsbouwer watert nog steeds omdat het voor hem veel 
goedkoper is om het hout in het water te leggen dan op de 
wal op te slaan. Een verkoper voegt daar aan toe dat scheeps-
bouwers graag gewaterde eiken hebben, omdat dit hout veel 
sneller droogt en rustiger is. Volgens deze verkoper is dat voor 
iedereen klip en klaar. Daar bestaat volgens hem geen discus-
sie over. Als er al discussie is, gaat die over de vraag of je hout 
moet wateren met de kont of de top in de stroomrichting. 
Ook daar heeft dan iedereen weer een eigen mening over. 
De Stichting Hout Research heeft gekeken naar het wateren 
van grove den. De onderzoekers concluderen dat wateren van 
grove dennen de houtkwaliteit niet negatief en niet positief 
beïnvloedt. Wel verandert het de vochthuishouding waardoor 
het hout minder snel scheurt en zich sneller aanpast aan het 
omgevingsvocht. En hoewel de weerstand tegen schimmelaan-
tasting niet is verbeterd, zorgt de openere houtstructuur voor 
minder vochtophoping en daarmee voor wat meer stabiliteit. 
Dit heeft mogelijk minder scheuren tot gevolg, waardoor het 
dan wel tot een verbetering van de levensduur in buitentoe-
passing (bij voorbeeld in gevelbekleding) kan leiden.

Gelijkmatige jaarringen
Een houtgebruiker kiest bij voorkeur hout met fijne, regelmatige jaarringen. Het 
werkt minder, het is gemakkelijker te bewerken en het is bovenal duurzamer. Want 
als hout onregelmatig is gegroeid dan droogt het ook lastiger. Dit is alleen van 
belang bij hoogwaardige toepassingen, zoals zaaghout. Een beheerder zegt dat hij 
voor eigen gebruik vooral het kwartiers gezaagd hout gebruikt. Planken die lood-
recht op de jaarringen gezaagd zijn geven volgens hem nu eenmaal minder span-
ning. Een andere beheerder op de Veluwe: “De kopers hier weten dat de randbo-
men vaker ongelijkmatige jaarringen en asymmetrische kern hebben dan de bomen 
in de opstand.” Sowieso wordt het meeste waardevolle hout op stam verkocht en 
de gesproken beheerders hebben nog nooit een koper met een aanwasboor gezien, 
zodat die niet kan zien hoe de jaarringopbouw is. Wel kan het zijn dat de koper de 
opstand/beheer kent en daaruit een oordeel trekt.<

info@bureauschulting.nl
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Meindert Bruggemans is regiobeheerder 
bij Bosgroep Midden Nederland. Hij is 
eerste contactpersoon voor de leden 
van de Bosgroep op de Veluwe en in 
Flevoland. Zijn werkzaamheden bestaan 
uit advisering, voorlichting, maken van 
werkplannen, boomcontroles, en het ver-
kopen van het hout wat vrijkomt bij het 
bosbeheer. Daarnaast is hij projectleider 
en keurmeester van de jaarlijkse Rond-
houtveiling. 

— Renske Schulting & Jeroen van der Horst 
(redactie)

> Wat versta je onder kwaliteitshout? 
“Het mooie van hout is dat het een herwinbare 
grondstof is. Hout groeit continu door, is een 
prachtig product en zal altijd zijn waarde houden. 
Kwaliteitshout is voor mij hout wat een mooie, 
duurzame toepassing krijgt: vloeren, meubels, 
balken, instrumenten. Hout dat eindigt als papier, 
spaanplaat of paardenkrullen noem ik geen 
kwaliteitshout. Binnen het kwaliteitshout is er 
onderscheid in zaaghout en topkwaliteit hout. 
Zaaghout is recht en noestvrij hout dikker dan 
30 cm. Het topsegment met nog hogere prijzen is 
fineerhout en hout voor specifieke toepassingen 
zoals hurley sticks.”

Waar gaat het hout uit ons bos heen?
“Het meeste hout wat uit het Nederlands bos 
komt is bulkhout, dat is het middensegment wat 
het meest leverbaar is. Het laagwaardige hout 
van de bulk is bestemd voor spaanplaat en OSB 
(Oriented Strand Board, plaat gemaakt van schil-
fers hout die met een bindmiddel zijn geperst, 
red.) en gaat voornamelijk naar het buitenland, 
naar fabrieken in België en Duitsland. Het hoog-
waardiger hout zoals douglas langhout gaat naar 
Duitsland, maar ook een deel naar regionale Ne-
derlandse zagerijen. Ook het kist- en profielhout 
gaat veelal naar zagerijen in de regio.”

Wat zijn de beste bomen voor de houtverkoop?
Bij de beoordeling van de houtwaarde van de 
bomen in een perceel bos let Bruggemans op de 
rechtheid, noestvrijheid en de omvang van de 
partij. Voor alle bomen is een rechte stam en wei-
nig of kleine zijtakken belangrijk voor een goede 
houtprijs. “Uiteraard is een dikkere boom meer 
waard dan een dunne. Voor de reguliere handel, 
het bulkhout, ligt de maximale diameter van het 
hout rond de 60 cm, gemeten op de dikste plek 
van de boom. Maar voor topkwaliteit hout voor 
bijzondere toepassingen mag de diameter dikker 
zijn. Op grotere schaal bekeken is ook de hoeveel-
heid van het aanbod in de bosopstand van belang. 
Je moet toch minimaal een vrachtwagen (± 30 m³ 
per sortiment, maar liefst meer) hebben om te 
kunnen spreken van een verkoopbaar volume.”

Is opsnoeien waardevol?
Om mooi hout te krijgen kan opsnoeien nuttig 
zijn. Door vroeg te beginnen (‘bomen dunner 
dan een bierviltje’) kan door het opsnoeien van 
de onderste zijtakken een stam zonder noesten 
worden gekweekt. “Volgens mij moet je geen 
takken opsnoeien (ook geen dode) die dikker zijn 
dan 3 cm, want dan is er meer kans op schimmels 
en verkleuring. Als je gaat opsnoeien op alleen de 
kansrijkste (rechte en vitale) bomen, blijven kos-
ten en opbrengsten in balans. Ik ga geen kisthout 
opsnoeien.”
Bij de QD-methode worden de mooiste bomen 
opgesnoeid en daarna flink vrijgezet. Hoe kijk je 
daar tegenaan? “Ik heb wat vragen bij de QD-
methode vanwege de groeispurt die een QD-boom 
krijgt. Een boom met fijne gelijkmatige jaarringen 
heeft een goede houtkwaliteit. Fijn-ringigheid 
krijg je met een langzame gelijkmatige groei. 
Deze traditioneel geteelde bomen brengen op de 
veiling veel geld op. Ik weet niet wat QD-geteelde 
bomen opbrengen, omdat deze nog niet op de 
veiling hebben gelegen.”

Zie je toekomst voor kwaliteitshout voor berk?
“Berk gaat nu vooral weg als brandhout en de 
hele mooie exemplaren dikker dan 30 cm naar de 
rondhoutveiling. Daartussen zit nu nog niets om-
dat er te weinig afzet en toepassingen zijn in onze 
regio. Daarbij is er ook concurrentie met Finland 
en Rusland want daar staat veel goede berk.“

Hoe ziet het ideale bos er uit?
Het ideale bos van Bruggemans is een ongelijk-
jarig bos bestaande uit verschillende boomsoor-
ten die goed hout opleveren zoals douglas en 
eik. Want volgens hem is douglas een prachtige 
snelle groeier en makkelijk in het onderhoud. “Er 
wordt wel gezegd: douglas telen kan zelfs mijn 
schoonmoeder, eiken telen is een vak. Maar daar-
naast zou ik ook kiezen voor boomsoorten die 
bijdragen aan de bodemverbetering, zoals linde, 
haagbeuk en berk. Met een gemengd bos ben je 
flexibel en kan je inspelen op diverse ontwik-
kelingen op de houtmarkt. Soorten als lariks en 
fijnspar zou ik niet kiezen. De lariks zorgt voor 
extreem zuur strooisel en is in de jeugdfase een 
concurrent van de douglas. Fijnspar is klimaatge-
voelig en zit hier aan de grens van zijn natuurlijke 
groeiplaats.” Het beheer van zijn wensbos bestaat 
uit een uitkap/plentersysteem. “Dit vraagt wat 
meer vakmanschap bij de uitvoering maar levert 
prachtige bosbeelden op.”

Wat zie je vaak fout gaan in de houding bij bosei-
genaren?
“Ik kom nogal eens een onprofessionele houding 
tegen. Bosbeheer en houtproductie hebben baat 
bij een juiste timing en continuïteit. Ik zie dat 
een categorie boseigenaren moeite heeft met 
volharding en daadkracht. Je zou het een hob-
bymatige houding kunnen noemen. Als het be-
heerplan zegt ‘we gaan dit jaar dunnen, klepelen 
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of aanplanten’, dan wordt daar vaak op het laatste 
moment nogal eens van afgeweken. De redenen 
variëren van geen tijd, niet nodig, nu even niet, 
twijfel etc.. En van uitstel komt nogal eens afstel. 
Dit is niet goed voor de waarde van het bos, want 
continuïteit in het beheer is nodig om de hout-
productie er in te houden, ook voor de volgende 
generatie.”

Heb je goede ervaringen met het gebundeld aanbie-
den van hout van verschillende boseigenaren?
“Vaak is het gunstig want je kunt grotere partijen 
hout aanbieden, de kosten worden verspreid en 
door dit alles krijg je een hogere prijs dan wan-
neer je alles apart had verkocht. De kosten om de 
bundeling te organiseren zijn lager dan de schaal-
voordelen van de bundeling. Maar ik zie ook dat 
eigenaren eigenwijs zijn en niet mee willen doen 
omdat ze twijfelen of omdat het moment ze niet 
uitkomt. Alleen in periodes dat er opeens veel 
hout ligt zoals bij een storm voelen ze een nood-
zaak tot samenwerking.”

Hoe breng je het hout aan de man?
“De meest gebruikte verkoopmethode is de 
verkoop van hout op stam. Hierbij is het belang-
rijk om op de hoogte te zijn van de prijzen van 
de verschillende sortimenten. Eigenaren die dit 
zelf doen moeten ook de kwaliteit van hun hout 
kennen en de blesstaat kunnen interpreteren. Dit 
alles is van belang voor de onderhandeling met 

de houtkoper en om tot een goede prijs voor het 
hout op stam te komen.
Bij grotere partijen hout organiseren we regelma-
tig een zogenaamde onderhandse inschrijving. 
Hierbij worden geselecteerde bosaannemers en 
houtkopers uitgenodigd om een prijs te geven 
voor de partij hout. Dit kan zeker een hogere prijs 
opleveren dan bij hout op stam. Maar er kun-
nen nadelen aan zitten. Als de geboden houtprijs 
hoog is, kan het zijn dat de winstmarges voor de 
houthandelaar kleiner zijn, met als resultaat dat 
er sneller gewerkt gaat worden. Dit kan zichtbaar 
worden in de matige of mindere kwaliteit van het 
werk en de manier waarop het bos wordt achter-
gelaten. Er is bijvoorbeeld meer insporing en de 
paden zijn er slecht aan toe. Hierdoor is er weer 
meer tijd nodig voor controle en handhaving van 
de voorwaarden. Dus een hoge houtprijs is niet 
altijd in belang van de doelen van de eigenaar.” 

Denk je dat er straks nog wel behoefte is aan kwali-
teitshout?
“Ik verwacht dat er altijd behoefte zal zijn aan de 
grondstof hout. Massief hout zal altijd zijn weg 
vinden in diverse toepassingen. Er wordt daar-

naast ook gewerkt aan ontwikkelingen en tech-
nieken die het hout verder verduurzamen (accoya 
bijvoorbeeld, gemodificeerd hout). Dus de waarde 
en toepassingen van hout kunnen daardoor nog 
verder toenemen dan die nu al is.”

Heb je nog tips voor bosbeherend Nederland om in 
de toekomst meer geld te verdienen met hout?
“Het is verstandig om meer aandacht te besteden 
aan de houtproductie omdat subsidiestromen 
nooit zeker zijn. Door het geïntegreerde bos-
beheer is het aspect houtproductie wat op de 
achtergrond geraakt. Door natuurlijke verjonging 
en het achterblijven van kennis is de houtpro-
ductiewaarde van het bos niet vanzelfsprekend 
gewaarborgd. Er ligt hier een uitdaging om de 
houtproductie van ons bos weer op te vijzelen. 
Dus richt je bos zo in dat je spreiding in leeftijd 
en soorten behoudt. Dus een bos met verschil-
lende leeftijdsklassen, een menging van hoogpro-
ductieve soorten en rijkstrooiselsoorten. En dit 
liefst per opstand gemengd.”<

redactie@vakbladnbl.nl
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In de zomer van 2017 stopte plotseling 
de grootste rondhoutzagerij van Ne-
derland, Willemsen in Cuijk. Dit bedrijf 
was goed voor ongeveer een vijfde van 
al het gezaagde rondhout in Nederland. 
Is er geen toekomst meer voor de zagerij 
in Nederland? Probos deed onderzoek 
naar de zagerij-markt en presenteerde de 
resultaten in een bijeenkomst in Schaars-
bergen.

— Geert van Duinhoven (redactie)

Zagerijen trekken zich weinig 
aan van vertrek grootste zagerij

Nog volop werk voor bedrijven die zich specialiseren

> In Nederland verwerken ongeveer tachtig 
zagerijen iets meer dan de helft van het aan-
bod aan rondhout. Samen met het importhout 
komt dat jaarlijks neer op ongeveer 750 duizend 
kubieke meter hout. De grootste zagerij stopte op 
1 juni 2017 en verkocht het machinepark (zagerij, 
sorteerstraat, slijperij, ontschorser etc) aan een 
Duitse zagerij. Directeur Maarten Willemsen: “Het 
is steeds moeilijker om de juiste houtsoort op het 
juiste moment geleverd te krijgen. De flexibiliteit 
in de toeleveringsketen is de laatste jaren steeds 
minder geworden doordat men wel rekening 
houdt met elke vogel, maar niet met ondernemin-
gen die hun werk moeten doen. De planning is 
lastiger omdat ook voor kleine partijen hout, bos-
eigenaren nog inschrijvingen houden zodat onze 
leveranciers geen zekerheden kunnen afgeven en 
ik dus op mijn beurt mijn klanten ook niet goed 
kan bedienen. Verder zijn de rondhoutprijzen zo 

hoog dat je zelfs met een heel efficiënte, moderne 
zagerij zoals wij die hebben niet een gezonde 
concurrentie aan kunt met geïmporteerd hout. 
Dat geldt voor emballagehout, voor tuinhout, 
vloerhout en ook bouwhout. Ik begrijp dat het 
pijnlijk is - dat is het ook voor ons - maar wij 
moeten als onderneming rationele, economische 
afwegingen maken”.

Gebintwerkconstructies
De vraag is of de overwegingen van Willemsen 
ook voor de andere zagerijen gelden. Is er nog wel 
economisch rendabel te zagen in Nederland? Jaze-
ker wel, zo was de stemming op een bijeenkomst 
van zagerijen in oktober 2017. Natuurlijk zijn er 
zaken die anders en beter zouden kunnen, maar 
er is nog wel degelijk markt voor in Nederland 
gezaagd hout. De aanleiding voor de bijeenkomst 
in Schaarsbergen was het verschijnen van het 
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Probos-rapport over de toekomst van de zagerijen 
in Nederland. Ook volgens het rapport zijn de 
zagerijen gemiddeld genomen positief over de 
huidige situatie en hun toekomst. De vraag naar 
hout is goed en stijgt momenteel. Vooral naar 
gezaagd Douglas en lariks voor buitenhout en 
gezaagde eiken balken voor gebintwerkconstruc-
ties is veel vraag. De zagerijen werken graag voor 
particulieren omdat deze doorgaans meer voor 
een product willen betalen en de marges groter 
zijn dan bij standaardwerk.

Knuffelhout
Grootste probleem is volgens Gert Boeve van 
Rondhoutzagerij Midden Nederland tegenwoor-
dig dat er te weinig wordt verjongd en te weinig 
nieuw bos wordt aangelegd, de aanvoer van hout 
onregelmatig is en dat er eigenlijk veel te veel 
subsidie op energiehout zit. “Verder zie je dat hier 
in Nederland blijkbaar meer natuur zit dan in Bel-
gië of Duitsland. In de zomer kun je nergens aan 
Nederlands hout komen, terwijl ze in die andere 
landen gewoon doorgaan met oogsten. Het lijkt 
er wel op dat de Europese regels hier wel gelden 
en daar niet.”
De onregelmatige aanvoer wordt overigens niet 
alleen veroorzaakt door de natuurregelgeving. 
De beheerders zelf zijn volgens veel zagerijen 
bang dat stapels hout in het bos slecht voor het 

imago is (recreanten zien liever niet dat er gekapt 
is in het bos) of dat ze, vaak onterecht, bang zijn 
voor de regels. Veel boseigenaren kiezen daarom 
het zekere voor het onzekere en eisen dat het 
hout bij aanvang van het broedseizoen helemaal 
is opgeruimd en er dus geen enkele activiteit 
meer mag plaatsvinden in voorjaar en zomer. En 
dus moeten de zagerijen zelf zorgen voor grote 
opslagplaatsen om gedurende de zomermaanden 
toch voldoende hout te hebben. Alleen dan kun-
nen ze blijven zagen en voldoen aan de snelle 
leveringsvoorwaarden die veel klanten stellen. 
Financiering voor extra opslagruimte is vaak 
nog wel te krijgen, merken de zagerijen, maar 
de belangrijkste beperking om verder te kunnen 
investeren heeft te maken met gebrek aan ruimte 
en vergunningsaanvragen voor uitbreiding.

Te gering aanbod
De meeste zagerijen zijn naast deze problematiek 
eigenlijk best tevreden en positief over hun toe-
komst. Zeker de zagerijen die speciale producten 
maken en daarmee een vaste klantenkring van 
bouwers en architecten hebben opgebouwd. 
Hout wordt weer populairder en dus groeit de 
vraag naar bouwhout. Vooral de zagerijen die zich 
richten op bulkproducten zullen het moeilij-
ker krijgen en dat heeft dan weer te maken dat 
importhout vaak goedkoper is omdat de perso-

neelskosten in Nederland over het algemeen erg 
hoog zijn. In de ‘specials’ zit de toekomst, zoals de 
mooie grote robuuste tafelbladen, vinden enkele 
zagerijen. Daarom lijken ze zich ook niet zo’n 
zorgen te maken over de opkomst van de mobiele 
kleine zagerijen: daar worden immers de specials 
niet gemaakt.
Grootste probleem voor de zagerijen die zich 
richten op speciale toepassingen, is dat er te 
weinig kwalitatief hout op de markt komt. Te veel 
beschikbaar loofhout gaat nu nog weg als brand-
hout voor particulieren. En zagerijen merken dat 
boseigenaren nog steeds denken dat hoe dikker 
een boom hoe gewilder deze is voor zagerijen. 
Zestig centimeter is over het algemeen voor de 
meeste zagerijen een maximale dikte.

Profileren
De zagerijen zijn vaak relatief kleine bedrijven 
met slechts enkele mensen in dienst. Dat is een 
risico want er hoeft maar iemand uit te vallen 
vanwege pensioen of ziekte en de continuïteit 
loopt meteen gevaar. En het kan zomaar een jaar 
of vijf duren voordat iemand zodanig is ingewerkt 
in het vak, dat hij een functie of zelfs hele zagerij 
kan overnemen. Dat wordt mede ook veroorzaakt 
doordat opleidingen er nauwelijks aandacht aan 
schenken: de opleiding moet normaal gesproken 
helemaal binnen een bedrijf plaatsvinden. Maar 
als een aantal zagerijen nu eens bij elkaar gaat 
zitten en de exacte opleidingseisen wil formule-
ren, dan kan Helicon bekijken of er een specifieke 
zagerij-opleiding opgezet zou kunnen worden.
Dat hier nog nooit iemand zo concreet over is 
geweest, is te wijten aan het feit dat de zagerijen 
nauwelijks contact met elkaar hebben. Een van 
de aanwezigen zegt dat hij inmiddels veertig jaar 
in het vak zit, maar nog nooit zoveel zagerijen 
bij elkaar heeft gezien. En dat vinden de meeste 
zagerijen eigenlijk nog wel het belangrijkste: we 
zouden vaker met elkaar moeten optrekken. Niet 
alleen om samen eventueel een opleiding op te 
zetten, maar om ervaringen te delen en zo nodig 
met elkaar optrekken. En dus eindigde de avond 
in een aantal hartenkreten: We moeten beter we-
ten wie de houtverwerkers zijn, we moeten weten 
wie de boseigenaren zijn en wat ze willen en 
denken. We moeten als zagerijen het duurzame 
imago van hout beter promoten, zeker in het licht 
van het hele klimaatverhaal.

Willemsen?
Dat Willemsen gestopt is, komt de avond verder 
niet meer ter sprake. Enerzijds is de markt zo 
internationaal geworden, dat het niet uitmaakt 
of die zagerij in Nederland of in Duitsland staat. 
Anderzijds zijn de meeste zagerijen in Nederland 
heel erg gespecialiseerd en vooral regionaal geori-
enteerd, zodat ogenschijnlijk niemand aast op het 
gat van ruim 100.000 kuub dat Willemsen heeft 
achter gelaten.

redactie@vakbladnbl.nl
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In de afgelopen zes jaar is er gemiddeld 
980.000 m³ Nederlands rondhout met 
schors in Nederland of het buitenland 
verwerkt. Naast dit industrieel rondhout 
wordt er ook nog een aanzienlijk volume 
rondhout geoogst dat als brandhout 
wordt afgezet. Wat gebeurt er eigenlijk 
in deze keten van bos tot aan de eindge-
bruiker?

— Jan Oldenburger (Stichting Probos)

> Het industrieel rondhout dat jaarlijks op de 
markt komt, is afkomstig uit bos, andere hout-
opstanden en solitaire bomen. Probos schat in 

De Nederlandse rondhoutketen
dat 10-15 procent van het volume afkomstig is 
van buiten het bos. Het betreft dan met name 
populieren uit landschappelijke beplantingen, 
maar ook andere loofhoutsoorten en in beperkte 
mate naaldhout.
Een analyse van de resultaten over de oogst in 
het Nederlandse bos in de periode 2001-2013 
(zesde Nederlandse bosinventarisatie) laat zien 
dat tachtig procent van het oogstvolume uit het 
Nederlandse bos wordt gerealiseerd door 154 
boseigenaren die gemiddeld meer dan 1.000 m³ 
rondhout per jaar oogsten. Staatsbosbeheer, privé-
personen en de gemeenten zijn samen goed voor 
meer dan zestig procent van het oogstvolume uit 
het Nederlandse bos (figuur 1). Overheden (incl. 
Staatsbosbeheer) hebben een aandeel van 54 
procent binnen het oogstvolume.
De meeste boseigenaren kiezen er voor de 
rondhoutoogst niet in eigen beheer uit te voeren. 

Het gebleste volume wordt op stam aangeboden 
en vervolgens zorgt de rondhouthandelaar en/
of bosexploitant dat de oogst en alle daaraan 
gekoppelde werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Uit het Bedrijfsinformatienet van Wageningen 
Environmental Research blijkt dat tussen 2011-
2015 particuliere boseigenaren gemiddeld meer 
dan negentig procent van het rondhout op stam 
hebben verkocht. De rondhouthandel geeft aan 
dat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten niet 
meegerekend, er gemiddeld ongeveer 500-1.000 
m³ per verkoop wordt aangeboden.

Rondhouthandel
De rondhouthandel vervult binnen de rondhout-
markt de rol van intermediair tussen het aanbod 
en de verwerking. Vanwege variatie in aanbod, zo-
wel in soortensamenstelling als in volume, is het 
voor een individuele boseigenaar vaak niet moge-
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lijk leveringsgaranties af te spreken of langjarige 
afspraken te maken met rondhoutverwerkende 
bedrijven. Voor vooral de grote rondhoutver-
werkende bedrijven zijn deze leveringsgaranties 
en langjarige afspraken echter essentieel om te 
kunnen opereren. Daarnaast stelt elke rondhout-
verwerker eisen aan houtsoort, lengte, diameter 
(dunne eind en dikke eind), het aangeboden 
rondhout en fluctueert de vraag binnen en tussen 
de jaren. Het willen voldoen aan deze eisen en 
het nemen van het risico vraagt om veel kennis 
van de rondhoutmarkt. Daarnaast is ook finan-
ciële ruimte van belang en deze is bij de meeste 
boseigenaren onvoldoende aanwezig. De rond-
houthandel is wel in staat langjarige afspraken te 
maken, omdat zij in staat is de oogstvolumes van 
verschillende eigenaren te bundelen en daarnaast 
rondhout op de markt bij te kopen. Zij hebben 
daarnaast een grote kennis van het functioneren 
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van de rondhoutmarkt en nemen het risico en de 
voorfinanciering voor hun rekening.
In Nederland zijn ongeveer 25 rondhouthan-
delaren actief. Er zijn nog meer bedrijven die 
rondhout verhandelen, maar voor deze bedrijven 
is de rondhouthandel geen hoofdactiviteit. De 
overgrote meerderheid van de rondhouthandela-
ren is ook bosexploitant en kan dus het op stam 
ingekochte hout zelf oogsten en verwerken tot de 
gewenste sortimenten. Daardoor blijft de keten 
van bos tot eindproducent kort en kan er direct 
gereageerd worden op een actuele marktvraag. De 
overige rondhouthandelaren huren aannemers, 
vaak vaste relaties, in om het door hen op stam 
ingekochte rondhout te laten oogsten. De meeste 
rondhouthandelaren, vooral als ze ook bosex-
ploitant zijn, zijn ook in Duitsland en/of België 
actief. Tijdens het broedseizoen wijken zij met 
hun machines namelijk bij voorkeur uit naar het 

buitenland en dan met name naar deze landen, 
zodat de machines zo veel mogelijk jaarrond kun-
nen draaien.

Wereldmarkt 
De Nederlandse rondhoutmarkt staat niet op 
zichzelf. De rondhoutmarkt is een wereldmarkt 
waarop grote multinationals actief zijn, vooral op 
het gebied van de productie van plaatmaterialen, 
papier en karton. Vanwege zijn beperkte om-
vang is de Nederlandse rondhoutmarkt voor de 
prijszetting afhankelijk van marktontwikkelingen 
in het buitenland. Ook waar het gaat om de afzet 
van het rondhout houdt het niet op bij de lands-
grenzen, maar geldt een gebied met een straal van 
300 km rondom het bos waar het rondhout wordt 
geoogst als afzet- en inkoopgebied. Afhankelijk 
van de prijs en de beschikbaarheid van retour-
vracht zijn langere afstanden mogelijk.

Figuur 4: Gemiddelde verwerking van Nederlands industrieel rondhout in het 
buitenland in de periode 2011-2016 naar type verwerking (470.000 m³ werk-
hout met schors) (bron: Probos-rondhoutenquête).

Figuur 1: Verdeling van de oogst in het Nederlandse bos over de verschillende 
eigenaars categorieën (Bron: 6de Nederlandse bosinventarisatie)

Figuur 2: Afzet van het in Nederland geoogste volume industrieel rondhout 
naar eindgebruikers in de periode 2011-2016 (980.000 m³ werkhout met 
schors) (bron: Probos-rondhoutenquête).

Figuur 3: Gemiddelde verwerking van Nederlands industrieel rondhout in Ne-
derland in de periode 2011-2016 naar type verwerking (510.000 m³ werkhout 
met schors) (bron: Probos-rondhoutenquête).
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Willemsen Naaldhout
Uit de Probos rondhoutenquête valt op te maken 
dat in de periode 2011-2016 jaarlijks gemiddeld 
980.000 m³ werkhout met schors aan Nederlands 
rondhout op de markt is gebracht. Ongeveer 45 
procent wordt afgezet als zaaghout, 52 procent 
betreft vezelhout (papier en karton, plaatindustrie 
en productie houtvezels voor de dierhouderij, 
etc.) en de laatste 3 procent gaat naar paalhout, 
klompen, fineer en nog een aantal andere kleine 
toepassingen (figuur 2).
In de afgelopen zes jaar werd gemiddeld 52 pro-
cent van het Nederlandse rondhout in Nederland 
verwerkt en de rest werd geëxporteerd. Deze 
verhouding tussen binnenlandse verwerking en 
export zal als gevolg van de sluiting van de zagerij 
van Willemsen Naaldhout in juni 2017 waarschijn-
lijk veranderen. Een deel van het door Willemsen 
Naaldhout verwerkte volume naaldhout (ca. 
110.000 m³ werkhout met schors) kan meteen 
door kleinere Nederlandse rondhoutzagerijen 
worden verwerkt, maar of en in welke mate het 
grootste deel van het voorheen door Willemsen 
verwerkte volume zal leiden tot een verhoogde 
export dan wel een capaciteitsuitbreiding van de 
Nederlandse rondhoutzagerijsector en op welke 
termijn dit zal gebeuren, is op dit moment nog 
niet in te schatten. In eerste instantie zal het 

grootste gedeelte worden geëxporteerd, omdat 
een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit een 
of meerdere jaren zal vergen.

Afzetmarkten
De figuren 3 en 4 laten zien naar welke afzet-
markten het Nederlandse industrieel rondhout 
in respectievelijk Nederland en het buitenland in 
de afgelopen zes jaar werd afgezet. Na de sluiting 
van Willemsen Naaldhout zijn de zagerij L.H. 
Verhoeven’s Zagerij en houthandel B.V. en de 
houtvezel producenten Plomp & Zn. B.V., Klein 
Kromhof Houtvezels B.V. en Martens Houtvezels 
B.V. de grootste verwerkers van Nederlands indus-
trieel rondhout in Nederland. Samen zijn zij goed 
voor de verwerking van zestig procent van het in 
Nederland verwerkte volume. Het geëxporteerde 
Nederlandse rondhout gaat naar de platenindus-
trie in België (bijvoorbeeld Norbord in Genk en 
Spanolux in Vielsalm) en Duitsland (bijvoorbeeld 
Sonae Arauco in Meppen en Kronospan in Stein-
heim). Daarnaast wordt er zaaghout geëxporteerd 
naar bijvoorbeeld Bentheimer-Holz GmbH en 
Gebr. Eigelshoven GmbH in Duitsland en Lefibo 
BVBA en I.B.V & CIE in België. Ook verscheept 
een aantal gespecialiseerde rondhouthandelaren 
Nederlands eiken-, beuken- en populieren rond-
hout in containers via de havens van Rotterdam 

en Antwerpen door naar China, maar deze export 
heeft een beperkte omvang.

Toekomstoverwegingen
Vanwege de versnippering van het bosareaal, zowel 
geografisch als eigendom, het gevoerde bosbeheer, 
de druk vanuit de maatschappij op het bos en het 
beperkte oogstvolume is de Nederlandse rondhout-
keten zeer uitdagend om in te opereren. Deson-
danks lukt het bedrijven in de bosexploitatie, de 
handel en in de verwerking al vele jaren om zich 
binnen deze keten staande te houden en zelfs tot 
investeringen over te gaan. Zij zorgen ervoor dat 
de Nederlandse bosbeheerders en -eigenaren hun 
rondhout naar die markten kunnen afzetten waar 
op dat moment de beste prijs voor dat betreffende 
sortiment verkregen kan worden en daarmee 
zorgen zij voor een belangrijke economische pijler 
onder het bosbeheer. Bezien vanuit de uitdagingen 
die er in de komende decennia op het Nederlandse 
bos en bosbeheer afkomen is het van groot belang 
dat beide partijen de onderlinge afhankelijkheid 
beter op waarde gaan schatten, zodat de Nederland-
se rondhoutketen ook in de toekomst haar waarde 
blijft behouden en de kansen die de toekomst ook 
zal bieden benut kunnen worden.<

jan.oldenburger@probos.nl
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 agenda 

27 januari
Landelijke EIS-dag
www.eis-nederland.nl

8 februari
Studiedag: Hoe biodivers is jouw stad?
www.lelystad.nl

8 februari
Symposium omgaan met exoten in het 
terreinbeheer
www.vbne.nl

15 februari
Natuurwetgeving in gemeentelijk 
beleid
www.cursuscentrumcambium.nl

3 maart
Landelijke vlinderdag
www.vlinderstichting.nl

13 maart 2018
Cursus boomveiligheidscontrole
www.cursuscentrumcambium.nl

 boeken 

Meer producten uit het bos: 
Mogelijkheden voor andere 
producten dan hout

Anne Oosterbaan, Freerk Wiersum en Jim van Laar, 2017
ISBN: 978-94-6343-169-9
Gratis te downloaden van:
 http://dx.doi.org/10.18174/412191.

Ja, het moest er natuurlijk eens van komen, het recen-
seren van een eboek. Ik doe alles al: redigeren, cor-
rigeren, lay-out, op scherm, maar recenseren, dat was 
nu de eerste keer. Terwijl ik zelf heb voorgesteld aan 
de redactie om dit boek te recenseren. En ondanks 
het feit dat ik hecht aan een papieren boek, dat je 
onder je hoofdkussen kunt leggen, heb ik met succes 
weerstand geboden aan de neiging alle 67 pagina’s af 
te drukken. Overigens brengt het internet je lelijk in 
verwarring: alles mag: e boek, Eboek, ebook, E-book 
met of zonder hoofdletter of streepje.
Is het de moeite waard, dit eboek ook te lezen? Vol-
gens traditie behoor ik eerst vertellen wat de inhoud 
is van dit eboek, maar laat ik mijn oordeel toch maar 
ineens geven: Ja, grote of kleine boseigenaren en 
natuurbeheerders en alles wat daartussen zit: mocht u 
overwegen inkomsten uit uw terrein via de productie 
van niet-hout producten te diversifiëren, dan is het 
zinvol vooraf dit eboek te bestuderen. Het kost u 
niets, alleen leestijd, maar geeft een aantal relevante 
punten die u in uw overwegingen moet betrekken 
alvorens tot investeringen over te gaan.
De drie auteurs geven een overzicht van de recente 
Nederlandse literatuur en praktijk op het gebied van 
niet-hout productie uit het Nederlandse bos, ingebed 
in de actuele maatschappelijke (economisch, sociaal, 
politiek) context. Het was voor mij een eyeopener te 
lezen wat er voor diversiteit aan innovatie, produc-
tiesystemen, exploitatiesystemen en product/markt 
combinaties er op dit moment in het Nederlandse 
bos aanwezig is. Al dan niet in samenwerking met 
commerciële bedrijven of met vrijwilligers. Al dan 
niet gericht op geldelijk maar ook op maatschappelijk 
(draagvlak!) gewin. Daarbij is aandacht voor de wet-

telijke inbedding niet vergeten. Kortom een compleet 
overzicht, wel met soms wat lange zinnen.
Wacht, compleet? De niet-hout producten zijn 
gebundeld in twee tabellen: een met het product sec, 
de ander met product en gebruik. Wat direct opvalt 
is dat er voor mij niets nieuws onder de zon is. Alles 
is mij bekend. Dat mag je, aannemende dat ze goed 
gezocht en gelezen hebben, de auteurs niet kwalijk 
nemen. Wel misschien de sector: is die innovatief ge-
noeg? In het eerdere overzicht over diversiteit blijkt 
wel innovatie, dus het kan wel. Waarom dan bij het 
product niet?
Dat wil nog niet zeggen dat de lijst compleet is. Ik 
mis eikenbladgallen en andere plantendelen voor het 
maken van inkt en verf voor wol. Herinner ik me dat 
omdat ik dertig jaar geleden fanatiek eikenbladgal 
verzameld op verzoek van mijn vrouw en is het te 
hobby-achtig? Of wordt er in de moderne literatuur 
niets meer over vermeld? Het zal het laatste wel zijn. 
Economisch was het eens wel van belang. Zo gaat de 
anekdote dat Gimborn zijn inktfabriek verplaatste 
naar Zevenaar omdat daar zo veel eikenhakhout 
stond. Een te oppervlakkig literatuuronderzoek heeft 
dit niet kunnen bevestigen.
Een aanrader voor de bovengenoemde potentiële 
doelgroep. Overigens leg ik vakliteratuur, zo ook dit 
vakblad, nooit onder mijn hoofdkussen; gevaar voor 
vakidiotie. 

Pieter Schmidt

advertentie
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 ¿praktijkraadsel? 

Vilsterkubus

De vele toepassingen van onze favoriete, 
meest duurzame en milieuvriendelijke 
grondstof zijn onbegrensd. Hierover meer 
elders in dit nummer. In dit praktijkraadsel 
staat misschien wel een van de meest inspi-
rerende aspecten centraal. Wat u ziet is een 
kubus van hout die hangt in een ontvangst-
ruimte op landgoed Vilsteren bij Ommen. 
Een kubus die haast lijkt te balanceren op 
een van zijn hoekpunten, mede dankzij de 
stevige takel aan de bovenste punt. De vraag 
aan u is als vanouds: wat is dit en waar dient 
het toe?

a. Dit is een van diverse houtsoorten ver-
vaardigde resonantiekubus, die speciaal 
ontworpen is om in deze sfeervolle 
recital-ruimte (dus voor uitvoeringen van 
klassieke solisten) de akoestiek te optima-
liseren.

b. Dit is een materialisatie van de bere-
kende bijgroei per uur van alle aanwezige 
boomsoorten op het landgoed Vilsteren 
bij Ommen.

c. Dit is een demonstratiemodel van een 
houten kampeerkubus om voedingswaren 
op natuurkampeerterreinen in Overijssel 
buiten bereik van roofzuchtig gedierte te 
houden, eenvoudig met de hand buiten 
bereik te takelen.

d. Dit is het contragewicht voor de toekom-
stige klok in de toren van het stadhuis van 
Ommen, waar duurzaamheid een belang-
rijk speerpunt is bij de keuze van mecha-
nieken en materialen.

e. Dit toont hoeveel CO2-uitstoot een 2,3 
MW (Megawatt) windmolen – dit zijn 
bijvoorbeeld de moderne, 70-100 meter 
hoge windmolens in het buitengebied – in 
een dag bespaart.

 Praktijkraadsel door Renske Schulting en Erwin 
Al, met dank aan het vaste deskundigenpanel en 
aan Joukje Bosch van het Overijssels Particulier 
Grondbezit en Hugo Vernhout, directeur-rent-
meester van landgoed Vilsteren, voor het idee, 
de foto’s en het juiste antwoord.

Antwoord:
De akoestische eigenschappen van hout maken dat 
het ook vooral als panelen wordt toegepast om geluid 
te absorberen en zo galm en andere minder pret-
tige effecten van een ruimte te verminderen. In de 
vorm van een kubus lijkt dit echter minder effectief. 
Daarnaast is een kampeerbox van hout niet de meest 
praktische oplossing tegen ongenode mee-eters, zelfs 
niet op een natuurkampeerterrein. Een contragewicht 
in deze vorm zal in een stadhuis op praktische bezwa-
ren stuiten. De uitstoot die een 2,3 MW windmolen 
bespaart komt volgens de Climate Neutral Group 
gemiddeld neer op ongeveer 10 ton CO2 per 24 uur, 
een hoeveelheid die ongeveer is vastgelegd in 11 m³ 
hout… Hier hangt aan een touw wat de rentmeester 
van Vilsteren heeft berekend wat er per uur aan hout 
bijgroeit op het gehele landgoed: ongeveer 0,45 m³, 
ofwel een kubus van 75 bij 75 bij 75 cm (de CO2 
vastlegging van het landgoed is dus inderdaad vrijwel 
gelijk aan de CO2 besparing van die windmolen). 
Het juiste antwoord is dus b. De buitenkant van de 
kubus is daarbij bekleed met verschillende houtsoor-
ten en wel in de verhouding waarop ze in Vilsteren 
voorkomen. Het deel dat bestaat uit MDF, staat voor 
het gemengde bos waarin niet echt sprake is van één 
hoofdboomsoort.

foto’s Landgoed Vilsteren
advertenties
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Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is een 
natuurgebied van 27 hectare met diverse 
landschapstypen. Bijzonder is dat mensen 
hier kiezen voor hun laatste rustplaats in de 
Brabantse natuur. Veel mensen beschouwen 
natuurbegraven als een manier om 
symbolisch verder te leven na hun dood.

advertenties

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ in Hilvarenbeek 
versterkt het team met een vacature voor

Medewerker voorlichting & natuurbeheer (32 uur)

Je bent “in het veld” een belangrijk aanspreekpunt voor 
tal van geïnteresseerden die een bezoek brengen aan de 
natuurbegraafplaats. Je zorgt voor een gastvrije ontvangst 
en informeert over de mogelijkheden van het begraven in de 
natuur. Daarnaast ben je verantwoordelijk – gesteund door 
een groep vrijwilligers – voor het duurzame natuurbeheer.

Meer informatie op www.nbpu.nl

Koninklijk rentmeesterskantoor ’t Schoutenhuis bv richt zich met name op het beheer van 
landgoederen en agrarisch vastgoed, alsmede op het geven van deskundig advies op het 
gebied van de Natuurschoonwet en exploitatie aan particuliere eigenaren en onteigenings- 
en pachtkwesties aan rechtbanken.

Ter versterking van het bestaande team van rentmeesters zoeken wij een 
          senior rentmeester

•	 De werkzaamheden strekken zich uit van het beheren van landelijke en agrarische 
vastgoedportefeuilles tot het geven van advies over grondzaken in de ruimste zin van 
het woord.

•	 Wij vragen minimaal HBO-niveau vastgoed met bij voorkeur een voltooide studie 
Nederlands Recht of vergelijkbare Universitaire opleiding, een opleiding als register-
taxateur, enige jaren werkervaring in beheer en/of advisering bij landelijk vastgoed en 
een grote betrokkenheid bij de problematiek in het landelijk gebied. 

•	 Wij bieden gevarieerde werkzaamheden met ruimte voor een grote mate van zelfstan-
digheid en goede arbeidsvoorwaarden.

•	 Kennisontwikkeling en kennisdeling binnen het team van gespecialiseerde 
rentmeesters is een kernactiviteit op ons kantoor.

Indien u geïnteresseerd bent en meent 
aan	het	gevraagde	profiel	te	voldoen	
wordt u uitgenodigd om binnen een 
maand na verschijning van deze vacature 
uw sollicitatiebrief met curriculum vitae te 
sturen aan:

’t Schoutenhuis bv
t.a.v. ir. W.G. Nijlant
Postbus 13
3930 EA Woudenberg

info@schoutenhuisbv.nl
www.schoutenhuisbv.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld
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 “douglas 
  telen kan 
 zelfs mijn
schoonmoeder, 
 eiken telen 
  is een vak”


