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Acacia: Pure volksverlakkerij'

Nou, tel uit je winst! Een prima
PR-campagne maar jammer dat
de vakman niet is gehoord".

Tijdens een LUWbosbouwexcursie
bezochten we het
familiebedrijf Van de Voort
Houthandel & Zagerij BV te
Udenhout en maakten
kennis met de twee
enthousiaste directeuren:
de broers Maarten en
Pepijn van de Voort.

Opmerkelijk is hun neutrale houding over beuken met een beginnende de rode kern. Veel bosbeheerders laten hun beuken liever
niet te oud worden omdat het
hout dan een rode kern krijgt.
"Het mooiste beukenhout is wit
maar meeste Nederlandse beukenhout is kwalitatief minder en

"Vroeger was dit één van de vele
Brabantse dorpszagerijen voor
het plaatselijke eikenhout. Tegenwoordig handelen we in zo'n 30
houtsoorten, voornamelijk eiken
uit Frankrijk. De inlandse eik vertoont veel meer spanning in het
hout. Onregelmatige jaarringen
ontstaan o.a. door grotere wisselingen in klimaat; veel bomen hebben, door de (in het algemeen)
ruimere stand, aan de zonkant
een dikke tak die reactiehout veroorzaakt; door de westenwind is
er meer draaigroei en de ervaring
leert dat de losse ringen veel verder in het hout zitten bij eiken afkomstig uit een menging met
naaldhout. Verder zegt een oude
houtzagerswijsheid: als er varens
staan, is het hout losringig. In
Frankrijk kopen we eiken veelal op
stam, maar in Nederland niet.
Daar willen we altijd eerst in de
kont kijken om losse ringen te kunnen constateren. Naast al deze
nadelen is er gewoonweg te weinig aanbod van inlandse eiken".
"Soms
zagen
we
douglas
dat door zijn dikte, lengte en
sterkte, prima geschikt is voor een
dragende constructie (onder de
kap). Door het weinige groeivocht
kan het hout bijna vers verwerkt
worden en er is nog nooit boktor
in geconstateerd. Het douglashout dat nu op de werf ligt komt
van het Kroondomein, Koninklijkhout (bij koninklijke beschikking)
bij een hofleverancier, zoals wij

bindt', grapt één van hen.
Over acacia hebben ze een duidelijke mening. "Dat is de grootste volksverlakkerij die er bestaat. Er staat anderhalve acacia
in Nederland, de stamvorm is
grillig, het hout trekt krom, is
slecht droogbaar en scheurt.
Tijdens het zagen zijn we altijd

Pepijn en Maarten van de Voort
extra alert want het kan alle kanten op knallen. Na het zagen
gaan er snel bandjes omheen en
zo verkopen we het aan de liefhebber. Vroeger gebruikte men
het hout voor paaltjes en deuvels.
Voor de huidige toepassing moet
het hout in kleine stukjes worden
gezaagd en gevingerlast. Maar
dan nog trekt het krom. Het zagen kost veel energie, geeft veel
afval en al die lijm is ook niet best
is voor het milieu. Tegenwoordig
wordt er ook geadverteerd voor
investeren met rendement na 25
jaar. En dat kan niet! Door de geringe omvang is het hout nog onvoldoende verkernd en dus haalt
het de duurzaamheid niet. Na 60
- 70 jaar begint van binnen de rot.
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wordt toch gestoomd, de hele
stam wordt roder en kleurverschillen vallen weg".
Tropisch hout proberen ze voornamelijk met FSC-keurmerk te
kopen maar er is te weinig aanbod voor volledige omschakeling.
Het
certificeren
van
Nederlands hout vinden ze onzin
want het bos wordt niet bedreigd,
maar wél wordt de waarde van
het keurmerk naar beneden gehaald.
Kortom, een uitstekende excursie
met eye-openers.
Renske Schulting
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