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In oprichting:

Een jaarlijkse kwaliteitshoutveiling in
Nederland
Een aanzet naar de
opwaardering van het
Nederlandse hout en het
ontwikkelen van een
duurzaam afzetkanaal voor
kwalitatief hoogwaardig
hout uit Nederland.
De afgelopen jaren hebben de
bosgroepen op relatief grote
schaal kwalitatief hoogwaardig
hout aangeboden op de Wertholzversteigerung in Munster (Dld). Dit
initiatief is jaren geleden ontstaan
uit samenwerking tussen een
Nederlandse en Duitse particuliere boseigenaar en een rentmeester van de Heidemij. Na het verdwijnen van de grenzen binnen
de Europese Gemeenschap is
door de coöperatieve Vereniging
Utrechtse Bosgroepen u.a. nieuw
leven geblazen in deze vorm van
internationale samenwerking.
Voor alle particuliere boseigenaren in Nederland is de mogelijkheid gecreëerd kwalitatief hoogwaardig hout aan te leveren op
de veiling in Münster. Het hout
wordt onder de vlag van de Unie
van Bosgroepen aangeboden.

ment van de markt kan worden
gerekend. Zowel de positieve
reacties van de kopers over de
gebruiksmogelijkheden als de
prijs die voor het hout wordt geboden bevestigen deze conclusie.
Bijzonder is wel dat voor de afzet
van het meest hoogwaardige
Nederlandse hout moet worden
uitgeweken naar het buitenland.

Reden om serieus na te denken
over de oprichting van een jaarlijkse Kwaliteitshoutveiling in eiderland.

Beschikbaarheid hout en
afzetmogelijkheden
De verwachting is dat particuliere
boseigenaren en Staatsbosbeheer voldoende kwalitatief hoog-

Kwaliteit en prijs
Naar aanleiding van de behaalde
resultaten op de veiling in
Munster kan worden geconcludeerd dat het Nederlandse hout
zich bewijst in Duitsland. De kwaliteit van het hout blijkt niet onder
te doen voor dat van andere aanbieders. Gesteld mag worden
dat het hout, mits zorgvuldig gesorteerd, tot het bovenste segKwaliteitshout is in Nederland
zwaar onderschat en er is weinig
specifieke kennis
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Taxus van het landgoed
"Weerdesteijn" te Langbroek (150
jaar oud met een inhoud van 0.74
n-?) bracht op de veiling in Münster
op 3 maart '95 f 2.700/m3 op.

waardig hout kunnen garanderen.
Het lijkt zinvol dit hout geconcentreerd aan te bieden. Uit ervaring
blijkt dat in het verleden zowel
vanuit de particuliere sector als
de handel veel exclusief en hoogwaardig hout zoals noot, kers, esdoorn en taxus in de kachel is verdwenen danwel aan vezel is
versneden. De kennis en het inzicht over de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van een exclusief stuk hout is in Nederland
slechts sporadisch aanwezig. Dit
gegeven maakt het dat het exclusieve en hoogwaardige hout in
Nederland sterk ondergewaardeerd wordt, terwijl het voor de
boseigenaar de krenten in de pap
zouden moeten zijn. In Nederland
is voldoende industrie die kwalitatief hoogwaardig hout verwerkt.
Weet de verwerkende industrie
de boseigenaar (en dus het hout)
in Nederland niet te bereiken?

Haalbaarheidsonderzoek

'

Om De Nederlandse Kwaliteitshoutveiling i.o. kans van slagen
te geven is het noodzakelijk op
deze vraag (en meerdere vragen) antwoord te krijgen:
- Wie worden gerekend tot de
potentiële kopers?
- Is het aan te bevelen de veiling
een internationaal karakter te geven?
En niet de minst onbelangrijke:
- Hoe wordt het voortraject en
de mogelijke organisatie en oprichting gefinanciëerd?
In de eerste helft van 1996 zal
een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd om zoveel mogelijk onzekerheden weg te nemen.
Daarna zal een afweging plaatshebben of het zinvol wordt geacht de organisatie en oprichting
van de Nederlandse Kwaiiteitshoutveiling verder uit te werken.

Doel
Indien uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de oprichting
van een jaarlijkse Nederlandse
Kwaliteitshoutveiling kans van
slagen heeft, ligt het in de bedoeling voor het jaar 2000 de eerste
veiling te organiseren. In het kader van het genoemde haalbaarheidsonderzoek tracht De Nederlandse Kwaliteitshoutveiling i.o.
in de eerste helft van 1996 een zo
getrouw mogelijke afspiegeling
van de bos- en houtsector te benaderen.
Vanaf deze plaats dan ook een
oproep aan alle particuliere bosNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1996

eigenaren,
terreinbeheerders,
gemeenten, provinciale en rijksoverheden en de verwerkende
industrie. Een oproep tot samenwerking met als gemeenschappelijk doel: "Het opwaarderen
van het Nederlandse hout door
middel van het ontwikkelen van
een duurzaam afzetkanaal voor
kwalitatief hoogwaardig hout".
De auteur is beëdigd rentmeester en
coördinator van de Utrechtse Bosgroepen en verzorgt de centrale
coördinatie van de Wertholzversteigerung in Münster.

