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NEDERLANDSE RONDHOUTV E I L I N G V E R O V E R T P L A AT S
IN HET VEILINGCIRCUIT
K.A.C. Hunneman

Op 20 februari vond de derde kwaliteitshoutveiling in Arnhem plaats. De veiling werd net als voorgaande jaren gehouden in de Kasteelboerderij van het
openluchtmuseum te Arnhem. De veiling vond dit jaar plaats onder de nieuwe
naam: de Nederlandse Rondhoutveiling. Reden voor deze naamswijziging is
dat de organisatie van de veiling voortaan wordt gedragen door een uniek
samenwerkingsverband tussen EAR for Nature (zie vorig verhaal in dit blad) en
de Unie van Bosgroepen. De houtveiling in Arnhem bestaat nog niet zo lang
(1997) en is zodoende nog volop in ontwikkeling.

Was de houtveiling in het begin vooral
een veiling voor bijzondere houtsoorten, aantrekkelijk voor kunstenaars en
hobbyisten, inmiddels is ze uitgegroeid
tot dé rondhoutveiling voor kwaliteitshout in Nederland. De houtveiling krijgt
steeds meer betekenis voor de vermarkting van grotere partijen kwaliteitshout
met zwaardere diameters. Elk jaar
neemt de hoeveelheid en de kwaliteit
van het hout verder toe. Er kwamen dit
jaar ongeveer 350 bezoekers naar de
houtveiling. Er zijn 150 biednummers
uitgegeven en ongeveer 25 kopers,
waarvan twee uit het buitenland, kochten daadwerkelijk hout. De doelstellingen van de Nederlandse Rondhoutveiling zijn optimale prijsvorming door
afstemming van vraag en aanbod en het
bijdragen aan de positieve beeldvorming van Nederlands kwaliteitshout.
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Ook dit jaar is hout met het FSC/EKOkeurmerk aangeboden. Dit zijn keurmerken voor duurzaam bosbeheer. De
aangeboden hoeveelheid was dit jaar in
verhouding echter wel minder dan voorgaande jaren (circa 70 m3).

Kwaliteit
Gestreefd wordt naar het aanbieden van
een groot aandeel kwalitatief hoogwaar-

dig hout en dat is dit jaar grotendeels
gelukt. Tevens blijft op de veiling ook in
de toekomst ruimte voor de veiling van
bijzondere boomsoorten met speciale
toepassingen. Voor deze bijzondere
houtsoorten mag de kwaliteit iets lager
zijn. De gemiddelde kwaliteit van het
aangeboden hout was dit jaar zodanig
dat zelfs houtverwerkers uit het buitenland op de veiling afkwamen en er hout
kochten. Om de kwaliteit van het aangeboden hout te bewaken zijn van de verschillende bosgroepen (landsdekkend)
en EAR for Nature inspecteurs aangesteld die al het aangeboden hout van
tevoren beoordelen aan de gestelde criteria. Het hout is in kwaliteiten ingedeeld volgens het Duitse kwaliteitssysteem, dit jaar vastgesteld in samenwerking met Duitse keurmeesters.
Het hout wordt volgens dit systeem
ingedeeld in de kwaliteiten A, B, C en
(T)F. Kwaliteitseisen voor deze kwalificatie zijn nauwkeurig vastgelegd. Heel
globaal is hout van de A-kwaliteit
gezond hout met bijzondere gebruiksmogelijkheden, foutvrij of slechts met
onbeduidende fouten. B-kwaliteit mag
op stam gedroogd zijn en mag één of
meer van de volgende fouten hebben:
lichte draaigroei, zwakke kromming,
enkele gezonde noesten van geringe
diameter, echter geen schorslittekens,
ovale stam of excentrische kern. C-hout
is hout dat niet binnen de criteria van A
of B valt maar nog wel als zaaghout te
gebruiken is. Daarnaast kent men toevoegingen die een speciale toepassing
weergeven zoals TF (ATF wil bijvoor-

Aanbod
Er is dit jaar in totaal 518 m3 hout aangeboden op de houtveiling. Dit is een
flinke stijging vergeleken met de voorgaande jaren waarin respectievelijk
200 m3 in 1997 en 370 m3 in 1998 werd
aangeboden. Tevens is de kwaliteit verder toegenomen. Met name het aandeel B-hout en A/B-hout is gestegen. De
totaal aangeboden hoeveelheid hout is
als volgt opgebouwd:

Ook bijzondere houtsoorten als Taxus worden aangeboden. Foto: K.R.C. Hunneman
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beeld zeggen hout van A kwaliteit waarvan een deel met een bijzondere toepassing zoals fineer). Enkele belangrijke
beoordelingsfactoren op grond waarvan het hout ingedeeld wordt in een
bepaalde kwaliteitsklasse zijn:
䢇 draaigroei
䢇 verloop
䢇 voorkomen van ringscheuren en
vorstscheuren
䢇 rechtheid
䢇 al dan niet voorkomen van een
gekleurde kern of rot
䢇 regelmatigheid/fijnheid van de jaarringopbouw
䢇 aantal en diameter van gezonde en
dode noesten, littekens op de stam
die onderliggende noesten aangeven
䢇 breedte van de noestvrije houtmantel
䢇 excentriciteit van de kern
䢇 droogheid van de stam (lang kwijnend of dood gestaan of vitaal
geveld) en kleurtint van het hout.

Prijsvorming
De prijzen laten een aanzienlijke stijging zien ten opzichte van vorig jaar. In
onderstaand overzicht zijn de gemiddeld behaalde prijzen weergegeven
(excl. veilingkosten en btw).

Ailanthus
Amerikaanse Eik
Appel
Araucaria
Beuk
Douglas
Gewone esdoorn
Gleditsia
Gouden regen
Grove den
Inlandse eik
Kers
Lariks
Lijsterbes
Linde
Meidoorn
Peer
Plataan
Robinia
Tamme kastanje
Taxus
Thuja
Zwarte els

460
133
260
480
200
181
420
160
440
140
350
496
165
160
150
190
360
125
390
220
420
203
160

Foto: Gemeente Arnhem
Voor de houtsoorten douglas en inlandse eik, de grootste partijen op de veiling, zijn de gemiddelde prijzen ook
weergegeven per kwaliteitsklasse
(kavels met TF zijn hierbij buiten
beschouwing gelaten). Naast deze kwaliteit wordt de prijs ook bepaald door
de gemiddelde middendiameter, de
grootte van de partij en de toepassing
die de koper er in ziet. Aangezien de
gemiddelde prijzen op basis van vrij
geringe hoeveelheden zijn gebaseerd
mogen er geen vergaande conclusies
aan verbonden worden.
Douglas
kwaliteit
aanbod
gemiddelde prijs
A/B
B
B/C
C

28,4 m3
77,3 m3
31,3 m3
8,5 m3

ƒ 180,ƒ 180,ƒ 150,ƒ 160,-

Het overzicht geeft echter wel een indicatie van het huidige prijsniveau. Ter
vergelijking: in 1998 werd voor douglas
van B-kwaliteit ƒ 140,- betaald, voor B/C
ƒ 110,- en voor A-kwaliteit ƒ 180,Inlandse eik
kwaliteit
aanbod
A
A/B
B
B/C
C

3,0 m3
24,5 m3
28,3 m3
23,1 m3
15,6 m3

gemiddelde prijs
ƒ 500,ƒ 417,ƒ 326,ƒ 266,ƒ 313,-

Opvallend is dat in beide overzichten de

prijs voor C-hout hoger ligt dan voor B/Ckwaliteit. Blijkbaar zien de verwerkers in
sommige gevallen toch een goede toepassingsmogelijkheid voor dit hout. De
prijzen lagen vorig jaar voor de kwaliteiten A/B, B, B/C en C op respectievelijk
ƒ 334,-, ƒ 275,-, ƒ 218,- en ƒ 190,-.
Het topstuk van de veiling was dit jaar
een robiniastam van 6,1 meter lang en
een inhoud van 2,4 m3. De stam is verkocht voor ƒ 920,-/ m3 exclusief 10% veilingkosten en 6% btw.

Mobiele zaag en houtwinkel
Ook dit jaar werd er weer volop gebruik
gemaakt (vooral door particulieren) van
de mogelijkheid het gekochte hout
direct door een mobiele zaag te laten
verzagen. De Nederlandse Rondhoutveiling heeft vanaf nu tevens een permanente aanbiedmogelijkheid van kwaliteitshout via de houtwinkel van Bosgroep Gelderland.
EAR for Nature en de Unie van
Bosgroepen zullen blijven werken aan
het verder ontwikkelen en professionaliseren van de Nederlandse Rondhoutveiling en aan de profilering van
Nederlands kwaliteitshout.
K.A.C. Hunneman werkt als assistentcoördinator bij de C.V. Utrechtse
Bosgroepen en Bosgroep Holland.

