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Evaluatie Nederlandse Rondhoutveiling en
Houtwinkel
Inlands kwaliteitsrondhout
is in Nederland nog vaak
ondergewaardeerdof
onbekend qua aanwezigheid
en hoeveelheden, maar
zeker ook op het gebied
van gebruiksmogelijkheden
en toepassingen. De Unie
van Bosgroepen tracht
sinds een paar jaar ook dat
'beste' Nederlandse hout
beter te vermarkten om zo
tevens het imago van
inlands hout te verbeteren.

Nagestreefde hoeveelheid
kwaliteitshout
Uit de evaluatie van de twee verkoopinstrumenten van kwaliteitshout blijkt dat, ondanks de stijgende lijn in het volumeaanbod
op de gehouden veilingen, de
veilingeditie van 2000 met ruim
700 m3verhandeld hout nog niet
voldoet aan het streven van de
veilingorganisatie. Ook de nagestreefde hoeveelheid voor de
Houtwinkel is tot op heden niet
behaald. Om de veiling en de
winkel kostendekkend te laten
Ter voltooiing van onze studie opereren dient jaarlijks gezamenwesterse bosbouw aan de Hoge- lijk 1.300 m3 kwaliteitsrondhout
school Larenstein hebben wij ons verkocht te worden. Tot op heden
afstuderen volbracht in opdracht is deze hoeveelheid niet bevan de Unie van Bosgroepen en haald. Deze nagestreefde l .300
deels voor EAR for Nature. Van m3is minder dan 1% van de jaarons werd gevraagd een evaluatie lijkse hoeveelheid geoogst hout
te maken van 4 jaar Nederlandse in dbh-klasse > 30 cm (HOSP) en
Rondhoutveiling en 1,5jaar Hout- vertolkt minder dan 0,05% van
winkel. Door dit onderzoek is ge- het aanwezige stamtal in dbhtracht een beeld te schetsen wel- klasse > 30 cm (HOSP). Uit reacke resultaten beide instrumenten ties van diverse instanties uit de
hebben behaald en hoe ze in- bos- en houtsector blijkt dat gespelen op de Nederlandse zien de voorraad 1.300 m3kwalimarktsituatie op het gebied van teitshout per jaar zeker haalbaar
inlands kwaliteitshout.
moet zijn. Echter in Nederland is
men nauwelijks bekend met kwaNederlandse Rondhoutliteitshout en de toepassingsmoveiling te Arnhem, editie
gelijkheden hiervan. Daarnaast is
2000, kavelplaats Rolbaan
specifieke uitponding en vervoer
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ten (Rondhoutbank, Houtwinkel
en Nederlandse Rondhoutvei- Resultaten
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pen compleet. De doelstelling van de kwaliteiten A, B, C en TF
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koopresultaat voor de boseige- en acacia vormen de belangrijknaren en een bijdrage leveren ste soorten. Voor het merendeel
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go van Nederlands hout.
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aan de veiling van 2000 waarna
een lichte kentering waarneembaar is, misschien als gevolg van
de winterstormen 19991 2000
(Bron Unie & AVIH). Deze tot op
heden behaalde houtprijzen komen overeen met de vooraf verwachtte prijzen.
De gemiddelde winkelprijzen komen sterk overeen met de geboden prijzen op de veiling. Hieruit
blijkt dat de winkel een aanvulling
is op het segment van de veiling.
De Nederlandse prijzen blijven
echter achter bij die van onze
Oosterburen. Dit komt omdat de
aangeboden (gemiddelde) kwaliteit in bijvoorbeeld Münster hoger
is dan in Nederland.

Infopaneel Houtwinkel te
Ellecom
Conclusies uit onderzoek
Uit ons onderzoek zijn een aantal
punten naar voren gekomen die
meer aandacht behoeven:
- Verbeteren van de bekendheid
van de instrumenten;
- Afstemming houttransport op
verspreid liggende kleine hoeveelheden;
- Afstemming bosbeheerplanning op tijdstip van aanbieden;
- Samenwerking met Duitse veilingorganisatie(s);
- Eventuele rol die de rondhouthandel als aanbieder kan vervullen.
Voor dit laatste onderwerp is naar
de opdrachtgever toe een handreiking gedaan in opties die van
toepassing kunnen zijn, komende uit de branche en belanghebbenden. Verder zijn ook aandachtpunten aangegeven die
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deelname moeten afstemmen op
de wensen van de organisatie.
Uit onderzoek is gebleken dat interesse bestaat binnen de handelsbranche in deelname aan de
veiling en winkel door commerciële rondhouthandelaren. Hiermee wordt verwacht dat de nagestreefde hogere gemiddelde
kwaliteit en een toename van de
kwantiteit realiseerbaar is. Met
deze ontwikkelingen is naar verwachting een sterkere positie
binnen de Nederlandse houtmarkt te bereiken.

Toekomst
Wanneer bovengenoemde punten meer aandacht zullen krijgen,
is onze verwachting dat het gewqnste resultaat van beide ins-

t

trumenten in de nabije toekomst
behaald kan worden. Een aansluitende studie in deelname van
andere houtaanbieders dan enkel en alleen boseigenaren is
echter wel wenselijk.
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Nederlandse Rondhoutveiling: editie 2001 op
nieuwe locatie
Op zaterdag 24 februari 2001 vindt de vijfde editie
plaats van de Nederlandse Rondhoutveiling. De
Nederlandse Rondhoutveiling is uitgegroeid tot het
platform waar bos- en boombezitters hun kwaliteitshout kunnen verkopen aan specialisten. Hout uit alle windstreken van Nederland vindt hier zijn weg
naar een duurzame toepassing; van onderzetter tot
molenas.
Ambachtelijke houtverwerkers, zoals bijvoorbeeld
scheepsbouwers, molenmakers, meubelmakers en
beeldende kunstenaars zijn in staat om hout een
tweede leven te gunnen in een specifieke toepassing. Ook industriële verwerkers hebben hun weg
gevonden naar de veiling en weten de geboden
kwaliteit te waarderren.
De Nederlandse Rondhoutveiling wordt georganiseerd door de Unie van Bosgroepen in samenwerking met EAR for nature, het natuurbeheer samenwerkingsverband van de gemeenten Ede, Arnhem
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en Renkum. Op de veiling wordt het hoogste kwaliteitssegment ingebracht samen met een keur aan
bijzondere houtsoorten of stamvormen geschikt
voor ambachtelijke verwerking.
De Nederlandse Rondhoutveiling gaat verder met
zijn professionalisering en is inmiddeld uit zijn jasje
gegroeid. Dus hoog tijd voor een nieuwe veilinglocatie. In Restaurant Rijzenburg, gelegen aan de
zuidzijde van Nationaal Park de Hoge Veluwe,
Koningsweg 17 wordt op zaterdag 24 februari 2001
de veiling gehouden. Het te veilen hout wordt verzameld op de centrale kavelplaats "De Rolbaan", gelegen aan de Koningsweg 17c te Arnhem. De kavels rondhout zijn te bezichtigen op de kijkdagen
van maandag tlm vrijdag in week 6 en 7 en op de
veilingdag. Het totale aanbod aan hout wordt in een
catalogus aangegeven.
Voor het aanvragen van biednummers enlof bestellen van de catalogus (kosten f 12,50) kunt u contact
opnemen met de Bosgroepen, telefoon 0529401 15, fax 0529-401727 of een e-mail zenden naar:
HYPERLINK "mailto: houtveilingQbosgroepen.nl"
houtveiling@bosgroepen.nl.
Voor meer informatie kunt u de veiling pagina van
de rondhoutbank bezoeken www.bosgroepen.nl.
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