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NEDERLANDS EIKEHOUT TIMMERHOUT OF BRANDHOUT?
Eikehout is door zijn gunstige
fysische en mechanische
eigenschappen voor tal van
toepassingen zeer geschikt
zoals bouwconstructies,
scheepsbouw, brugdekken,
dwarsliggers, parketvloeren en
niette vergeten voor meubels.
In vroegere jaren zijn
buitenkozijnen en deuren ook
veelvuldig in eiken uitgevoerd;
tegenwoordig nog slechts
sporadisch en dan vooral bij
restauratiewerken. Door de
eeuwen heen is eiken een
geliefde en veelgebruikte
houtsoort geweest.
Tegenwoordig is zijn
toepassingsgebied sterk
teruggedrongen. De teelt
bepaalt voor een niet
onbelangrijk deel de
toekomstige
afzetmogelijkheden van het
hout. Eikehout kan dan ook
niet los van het eikenbos
worden gezien.
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Het gebruik van eikehout in
Nederland
Sinds 1982 wordt door de Slichting
Bos en Hout (SBH) onderzoek gedaan
naar de stromen van verschillende in
Nederland gebruikte houtsoorten. Dit
onderzoek tracht inzicht te geven in de
herkomst van het hout en het UiteindeliJke gebruik. Onlangs zijn gegevens
beschikbaar gekomen over de eIkenstroom (Dlelen, 1988) Hiervan enkele
samenvattende resultaten. Figuur 1
geeft een grafische voorstelhng van de
eikehoutstroom in 1986. Daarbij IS het
brandhout bUiten beschouwing gelaten. De gegevens zijn verkregen uit
een integrale inventarisatie onder atle
bij de SBH bekende verwerkers van
eikehout en gegevens uit de produktlestatlsllek hout- en meubellndus-
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Figuur 1

Houtstroom eiken 1986 (excL brandhout)

trie van het CBS (CBS. 1988). Het verbruik van elkezaaghout bedroeg in
1986 circa 35000 m3 met schors
Hiervan was 25.000 m 3 afkomstig Uit
het buitenland; de rest, nog geen
10.000 m3 , kwam Uit het Nederlandse
bos
Het In Nederland verzaagde stamhout
kan in drie klassen worden ingedeeld.
a Meubelhout. dit zijn stammen die
tot de AIB-kwaliteit behoren, dus nauweiliks of geen gebreken vertonen, en
een minimale middendiameter van 45
cm met schors hebben. De lengte
moet tenminste 3 m bedragen Waterlot is onacceptabel.

b Constructiehout; hout dat uit Ckwaliteit zaag stammen wordt gezaagd. Stammen met een C-kwalitelt
mogen een aantal meer of minder ernsllge gebreken vertonen waaronder
grove kwasten. Ze zijn vaak afkomstig
uit het tweede deel van de boomstam
In de regel moeten ze een minimum
middendiameter van 40 cm met
schors hebben. Grotere lengtes zijn
gevraagd
c Stophout, stamstukken met een Ckwaliteit die een minimum topdiameter van 30 cm en een minimum lengte
van 2,60 m hebben Dit hout wordt
voornamelijk voor het zagen van
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dwarsliggers gebruikt.
Hel is niet bekend hoe het Nederlandse eikehout over deze drie categorieên is verdeeld. De indruk bestaat
wel dat de AlB-kwaliteiten zaaghout
voor het grootste deel worden geïmporteerd. De C-kwaliteit komt voor een
belangrijk gedeelte uit het Nederlandse bos. Fineerkwaliteit wordt
slechts sporadisch geoogst en wordt
daarom buiten beschouwing gelaten.
Het verbruik van eikezaaghout is in
vergelijking met het totale zaaghoutverbruik zeer beperkt (5%) zie figuur 2.
De Nederlandse zagerijen dekken
verder slechts een bescheiden deel
van de totale vraag naar eikehout
(17%). Het grootste deel van het in
Nederland verbruikte eikehout komt
uit het buitenland. Het aandeel eikehout in het totale Nederlandse gezaagde houtverbruik is in figuur 3
weergegeven. Ook daaruit blijkt dat
eikehout, kwantitatief gezien, tot de
minder gebruikte soorten behoort.
De eindbestemmingen van het eikehout liggen vooral bij de meubelindustrie en de spoorwegen (figuur 4). Worden houten plaatmaterialen buiten
beschouwing gelaten dan blijkt eikehout de belangrijkste houtsoort te zijn
die door de meubelindustrie wordt gebruikt. Inmiddels zijn er in de tachtiger
jaren een aantal opmerkelijke veranderingen opgetreden in de vraag naar
eikehout. De vraag naar C-kwaliteit
zaag stammen is onder druk komen te
staan. Dit geldt zowel in Nederland als
daar buiten. De belangrijkste oorzaken zijn:
a De sterk verminderde vraag naar
rustieke meubelen. Het houtvoor deze
meubelen is vaak hout afkomstig van
C-kwaliteit stammen. Het bevat in de
regel grovere kwasten en is gevlamd.
b De restauratie van gebouwen onder invloed van overheidsbezuinigingen is sterk teruggelopen. Het eiken
balkhout dat hiervoor vaak wordt gebruikt is in de regel ook afkomstig van
C-kwaliteit stammen.
c Het aandeel eiken dwarsliggers is
onder druk van de betonnen dwarsliggers eveneens afgenomen. Dit aandeellijkt zich overigens nu te stabilise-

ren.
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Door de opkomst van nieuwe houten
plaatmaterialen, zoals bijvoorbeeld

populieren
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Figuur 2 Verbruikzaag-/fineerhout naar houtsoort (lolaaI629.000 mJ met schors -1986)

medium density fiberboard (MOF),
een veranderde mode, zoals onder
meer met hoogglansverf afgewerkte
meubelen (Iacké) en de toepassing
van lichtere constructies heeft tot een
algemene daling van de vraag naar
eiken geleid. Op dit moment bestaat er
vooral vraag naar eikehout met smalie
gelijkmatige jaarringen dat bovendien
licht van kleur is. Dit hout is in de regel
uitsluitend afkomstig van de beste
kwaliteiten zaagstammen, kwaliteit A
en gedeeltelijk B. Er lijkt zich overigens
een stijging in de vraag naar eikezaaghout voor te doen omdat verwacht
wordt dat een daling van het gebruik
van tropisch hardhout tot een
Tabel 1 Verdeling inlandse eIkenbos naar bostype (1980-1983)

Bostype

ha

Gesloten bos
50113
- opgaand bos
27.084
- middenbos
9025
- lanen, houtwallen en singels
888
- hakhout
13.114
Open bos
2.569

Totaal beboste oppervlakte

52.683

stijging van het gebruik van eikehout
zal leiden. Of dit ook zal doorzetten is
echter te betwijfelen gezien de afmetingen waarin en de prijs waartegen
het tropisch hardhout wordt aangeboden.

Het Nederlandse eikenbos
Het Nederlandse bos levert momenteel slechts 10.000 m' eikehout met
zaag kwaliteit en een onbekende hoeveelheid brandhout op. Wordt dit vergeleken met de totale oppervlakte eikenbos dan betekent dit dat er jaarlijks
slechts circa 0,2 m' zaaghout per ha
wordt geoogst. Om hiervoor een verklaring te vinden moeten we naar het
bos zelf kijken.
Een korte analyse geeft het volgende
beeld (tabel 1).
- De oppervlakte inlands eikenbos
bedraagt ruim 50.000 ha (CBS, 1985).
Bijna de helft daarvan (23.000 ha) is
ontslaan uit stronkopslag (eikehakhout). Slechts 27.000 ha wordt aangemerkt als leegkapbos. Een vergelijking van de leeflljdsklasseverdeling
van de vierde met de derde bosstatistiek laat zien dat naar schatting 8000
ha van het leegkapbos ontstaan is uit
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de omvorming van elke hakhout. Dit
belekenl dal van hel leegkapbos nog
geen 20000 ha is geplant of gezaaid
Dil is in principe het areaal dat de betere kwaliteiten hout moet leveren. Uit
deze indeling blijkt verder dat het
grootste deel van het Nederlands eikenareaal Uit elkehakhout bestaat of
hieruit is voortgekomen (8000 ha opgaand bos + 9 025 ha middenbos +
13.114 ha hakhout = 30.139 ha) Door
het wegvallen van de vraag naar looistof zIJn deze hakhoutpercelen In verval geraakt. Sinds een aantal jaren
wordt getracht deze om te vormen In
opgaand bos. Uit deze beplanlingen
komt momenteel nog vooral dunnrngshout. Of deze beplantingen ook
zaaghout met een A of B kwaliteit zuilen opleveren moet nog blijken Bij het
omvormen zal uiterst kritisch naar de
kwaliteit van de opstand en de groeiplaats moeten worden gekeken om
mislukkingen te voorkomen.
- Het eikenleegkapbos is relalief
fong. RUim 90% is Jonger dan 100 jaar
(tabel 2). Het aandeel, dat zich in de
kaprijpe leeftijd van 100-150 Jaar bevindt bedraagt minder dan 10%. De
gemiddelde leeftijd bedraagt 54 jaar
Dit heeft Uiteraard gevolgen voor de
omvang en de kwaliteit van de huidige
eikenoogst. Deze zal voornamelijk Uit
dunningshout bestaan waarvan de
kwaliteit niet tot de beste behoort.
- Volgens de Vierde Bosstatlsliek
produceert (bijgroei) het Nederlandse
opgaande eikenbos jaarlijks bijna
140.000 m' eikehout of per ha 4,3 m'
Tegenover deze bijgroei staat een actuele oogst, zoals eerder genoemd,
van slechts 10.000 m' zaaghout en
een onbekende hoeveelheid brandhout
- Hoewel concrete Inventarisatiegegevens ontbreken bestaat toch de in-

Tabel 2.
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60%

over i gen

Figuur 3 Globale indeling verbrUIk gezaagd hout naar houtsoort (totaal 3.194000 m3
- 1986)

meubelen
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Leeftijdsklasseverdeling

leegkapbos eiken naar kiemdecen-

nJum (1980-1983)
Leeftijd Uaar)

ha

Jonger dan 50
50-100
ouder dan 150

13490
11 347
2211

Totaal

27048
Figuur 4 VerbrUik eikehoul naar eindproduklen (101aa1195 000 m' re zonder schors)
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druk dat het eikenbos in een aantal
gevallen op groeiplaatsen staat die
geen garantie vormen voor de produktie van kwaliteitseiken. In een aantal gevallen, met name bij het hakhout,
is er ook sprake van slechte genetische kwaliteit. Tenslotte komt door niet
vakkundig ingrijpen waterlotvorming

voor.
Timmerhout of brandhout
Het aanbod van Nederlands eikehout
met zaag kwaliteit kan groeien mits het
beheer vakkundig plaatsvindt. Eikenteelt stelt gedurende de gehele omloop hoge eisen aan vakmanschap en
vraagt een continue beheersaandacht. In Frankrijk en West-Duitsland
zijn hiervan vele goede voorbeelden te
vinden (Van der Meiden, 1987). De
teelt van kwaliteitseiken begint bij de
aanleg. Een geschikte groei plaats en
het gebruik van plantmateriaal van
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goede herkomst is van groot belang.
Het beheer moet er vervolgens voor
zorgdragen dat de individuele bomen,
eiken en de tussenstaande andere
boomsoorten, in een zodanige onderlinge concurrentie worden gebracht
en gehouden dat:
1 voldoende stamlengte wordt gevormd;
2 takken op tijd afsterven of worden
verwijderd;
3 de diktegroei regelmatig is;
4 de stammen voldoende worden
beschaduwd tegen de vorming van
waterlot.
Tussentijdse wijzigingen in het beheer, vooral als deze abrupt worden
doorgevoerd, kunnen de groei, de wa-

het hout een optimale bestemming
krijgt.
Wordt hieraan voldaan dan zal het
aandeel "timmerhout" verder kunnen
stijgen. Of de opbrengsten opwegen
tegen de kosten, die met dit beheer
samengaan, is een verhaal apart en is
daarom hier buiten beschouwing gelaten.

terlotvorming en de jaarringopbouw
negatief en langdurig beïnvloeden,

Dieren, L J. M" 1988. Houtstroomonderzoek eiken. grenen en essen 1986,

Tenslotte zal ook zorg aan de oogst en
de wijze van verkoop moeten worden
besteed. Door concentratie en sortering van het hout wordt bevorderd dat

Stichting Bos en Hout, wageningen.
Meiden, H. A. van der. 1987. Eikenteelt in
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