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"We willen meer mensen voor de houtetala

Houtbankieren bij de bosgroep
De Unie van Bosgroepen
start op 1 oktober 1999 met
de Rondhoutbank. Met een
glossy folder, diverse
artikelen in vaktijdschriften
en voorlichtingsbijeenkomsten probeert ze zoveel
mogelijk boseigenaren en
beheerders te interesseren
om hun hout via deze
databank te verkopen.
Een interview over deze
bank met twee
initiatiefnemers: Arno
Willems, directeur van de
Unie van Bosgroepen en
Gerard Koopmans,
coördinator van Bosgroep
Gelderland.
Waarom een houtbank? Er is toch
ook al een jaarlijkse houtveiling te
Arnhem en een houtwinkel te
Ellecom?
"Dat klopt, maar deze drie kunnen niet los van elkaar worden
gezien. De houtbank is een databank op internet, zeg maar een
moderne kaartenbak met verkoopbaar hout, met name bulkpartijen. De houtwinkel is bedoeld
voor hout voor speciale toepassingen en hout van uitzonderlijke
kwaliteit zou je eigenlijk naar de
houtveiling moeten brengen. Het
hout voor de bank wordt geblest
aangeboden en het hout voor de
veiling en de winkel geveld. Als
eigenaren voor de velling graag
willen weten of het hout afkomstig
van hun lindelaan of van die
prachtige noestige eik dit jaar
goed verkoopbaar zal zijn, dan
kunnen zij het beste eerst eens bij
hun Bosgroep informeren."
Wat is het doel?
"We willen de markt rondom het
hout opener maken. Deze is nu te
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ondoorzichtig en teveel lokaal
bepaald. Totnogtoe verkochten
we ongeveer 120.000 m3voor onze leden maar met de houtbank
denken we het aanbod veel efficiënter te kunnen afstemmen op
de houtmarkt. Ons streven is om
ongeveer 113 van de totale houtverkoop in Nederland via onze
bank te laten gaan (113 verkoopt
SBB en 113 wordt op een andere
manier verkocht). We willen
graag starten met 100.000 m3 in
de bank en streven naar een omzet van 3 a 400.000 m3.De bank
is geslaagd als er meer mensen
in de etalage gaan kijken. We
hopen en verwachten dat door
deze databank de boseigenaar
wordt gestimuleerd om planmatiger te gaan werken. Nu
wordt er nog vaak ad hoc verkocht. Maar als een boseigenaar
hout bij de bank inschrijft, blijft
het hout, als het niet verkocht
wordt, er een jaar staan (daarna
gaat het recht van verkoop terug
naar de eigenaar). Met andere
woorden: je moet gewoon wat
verder vooruit kijken en dus wat
meer gaan plannen. En dat plannen kan straks goed van pas komen bij eventuele certificering of
Programma Beheer want daarvoor moet je planmatig werken.
Kopers kunnen straks gericht
zoeken naar partijen met de gewenste kwaliteit of afmeting."
Voor wie is het bedoeld en hoe
werkt het?
"De bank is nu nog vooral een
aanbodbank, bedoeld voor alle
leden van de bosgroepen maar
wellicht ontwikkelt de bank zich
straks ook als een aankoopbank.
Om het ook aantrekkelijk te maken voor niet-bosgroepledenmogen zij eenmalig met een partij
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meedoen. Alle bosgroepleden
hebben een intentieverklaringsformulier ontvangen. Nadat deze
is ingevuld komt een bosgroepmedewerker langs voor het bespreken van de voorwaarden. Zo
kan het voorkomen dat een eigenaar wil dat het uitslepen met een
paard geschiedt of dat er alleen
in een bepaalde periode geveld
mag worden in verband met een
hoge grondwaterstand. Het hout
moet geblest zijn of, bij een eindvelling, voorzien van een duidelijke markering. Vervolgens wordt
de bodemprijs afgesproken en
worden de gegevens (kuubs,
diameter, lengte, boomsoort en
locatie) op internet gezet. Er komt
geen informatie over de kwaliteit
want dan kun je te gemakkelijk
verzanden in eindeloze discussies en meestal weet een houtkoper toch wel wat er van een bepaalde locatie te verwachten is.
Alle kopers moeten geregistreerd
staan bij het Bosschap."
Het hout kan op drie manieren
verkocht worden:
1) De gegevens van een partij
worden in de databank opgenomen. Potentiële kopers kunnen
via internet kijken of er geschikte
partijen bij zitten. Zo ja, dan
neemt de koper contact op met
de bosgroepmedewerker (of met
de beheerder of eigenaar zelf). Is
minimaal de bodemprijs geboden dan wordt de partij gegund.
Onverkochte partijen blijven 1
jaar in de bank.
2) Per onderhandse of openbare
inschrijving. Gemeentes verkopen vaak per onderhandse inschrijving, waarin ze aangeven
welke kopers mogen inschrijven;
deze partijen zijn dan niet zichtbaar op internet. Maar de kracht

tage van de opbrengst.' Dit zal
overeenkomen met de huidige
bosgroepstarieven van 7 A 8%.
Hiervoor wordt minimaal uitgevoerd: de opname, de taxatie en
de registratie en administratie na
de feitelijke verkoop. De verkoop
zelf kan door de bosgroep gebeuren maar desgewenst ook
door de beheerder of eigenaar.
Nadat het hout is verkocht kan
een eigenaar zelf met de exploitatie beginnen of bijvoorbeeld de

Bosgroep vragen hiervoor zorg
te dragen."
Blijft de lol van het verkopen nog
wel aanwezig?
"Ja, dit onderdeel van de transactie kan blijven bestaan. Immers, een transactie bestaat uit
drie stappen: 1) het aanbieden
van het hout; 2 ) de transactie zelf
en 3 ) de administratie. Welnu:
stap 1 en 3 gebeurt straks door
de houtbank en stap 2 wordt in
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beginsel uitgevoerd door een
houtbankmedewerker eventueel
samen met de beheerder. De
bank doet dus eigenlijk het
'saaie' deel." De feitelijke transactie, of volgens de heren: "Het
pannenkoek eten", of "De truc
van het gebakken ei" kan dus
blijven bestaan."
Wat zijn de succesfactoren?
"Het staat en valt allemaal met de

Jonkheer ir. A.J.H. de Beaufort, voorzitter van de Unie van Bosgroepen: "Overal zie je dat de overheid zich aan het terugtrekken is.
De houtbank zie ik als de laatste kans voor al die individuele boseigenaren om gemeenschappelijk naar buiten toe te treden. De particulier moet een herkenbaar gezicht krijgen. We zijn alleen gezamenlijk interessant voor de houtmarkt. Door de bank kunnen kleine
onaantrekkelijke partijen gecombineerd worden tot grotere aantrekkelijke partijen. Dat is de sterkte van de bank. Ook kunnen eigenaren
verder in de toekomst gaan plannen door bijvoorbeeld een partij hout
aan te bieden tegen een minimale prijs. Zo krijgen ze meer inzicht in
de markt en wordt de prijs niet geboden, dan kan het hout blijven
staan. Een ander voordeel is natuurlijk een beter overzicht van het
aanbod."
deelname van de boseigenaren 1
beheerders. Heel simpel: Het is
hun bank. Sommigen zien het als
een experiment en dat is het niet.
Het is gewoon nu of nooit!"

Dus......?
Als u uw hout nog niet heeft aangeboden aan de bank, neem dan

snel contact op met uw bosgroep. Of als u straks uw hout wilt
gaan kopen via de Rondhoutbank of eerst maar eens wilt kijken hoe het werkt en wat er wordt
aangeboden, ga dan naar het
internet adres:
www.rondhoutbank.nl.
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Indien u geen internet aansluiting
heeft, kan voor de eerste periode
de informatie per post of telefoon
worden geleverd.

Algemene informatie:
Unie van Bosgroepen (A. Willems), Tel. 030-6913164,
E-mailunie bosgroepenQwxs.nl
Bosgroep Gelderland (G. Koopmans), Tel. 0313-427244, E-mail:
bosgroep.gelderlandQwxs.nl
Voor informatie over
deelname: bosgroep
Noord-Nederland 0521-342849
De Holting
0592-392213
Salland-Twente
0529-401715
Gelderland
0313-427244
Utrecht en Holland 026-3778755
Brabant
076-5611333
Zuiden en Limburg 040-2837343

