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Holger Militz, hoogleraar houtkunde, wil meer aandacht voor
houttechnologie

"We lopen stuk op onze eigen structuren"
Sinds t w e e jaar is Holger
Militz hoogleraar houtk u n d e aan de L a n d b o u w universiteit in W a g e n i n g e n .
D e leerstoel is destijds
geïnitieerd en gefinancierd
door de S K H (Stichting
Keuringsbureau Hout),
o n d e r s t e u n d door de
houtindustrie en d e houthandel. T w e e d a g e n per
w e e k is prof.dr. Holger
Militz d o e n d e met onderz o e k e n onderwijs aan de
L U W , daarnaast is hij
directeur van de Stichting
Hout R e s e a r c h (SHR),
e v e n e e n s in W a g e n i n g e n .
Het werk bij SHR, waar 30 mensen werkzaam zijn, kenmerkt zich
in drie onderzoekslijnen: de houtproductie in de bouw, de houttechnologie in het algemeen
(waarbinnen veel onderzoek naar
verduurzamen en milieuvriendelijke methoden daarvoor gedaan
wordt) en de coatings op hout. De
onderzoekslijnen binnen de LUW
richten zich op duurzaamheidsaspecten tegen insecten en
schimmels en op de biotechnologie waarbij schimmels en enzymen worden ingezet. In nauwe
samenwerking met SHR wordt
onderzoek omtrent de modificatie
van hout gedaan. Blijft over het
onderwijs. Holger Militz is van
mening dat voor dit gedeelte de
lobby veel te zwak is.
Uitdaging e n
spanningsveld
Het onderwijs ervaart

Militz zowel als een uitdaging als
een spanningsveld. "Binnen de
opleiding bos- en natuurbeheer
is het niet mogelijk om een technologisch vak als houtkunde als
hoofdvak te kiezen. Dat is jammer. De studenten kunnen de
richting natuur, beheer, recreatie
en bosbeleid kiezen, maar het
zwaartepunt kan niet gelegd worden op een technologisch vak.
Zeker sinds het samengaan van
bosbouw en natuurbeheer is de
houttechnologie slecht terug te
vinden. Op het moment dat studenten nu in hun studie kennis
met mijn vak maken, is het vaak
te laat voor een overstap."
Desalniettemin is Holger Militz tevreden met de belangstelling.
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Ongeveer 10 -15 studenten volgen de colleges en kunnen rekenen op individuele begeleiding.
"Wanneer je een technologische
richting kiest, moet je met de industrie mee kunnen denken. Dat
houd ik mijn studenten ook voor.
De vooruitzichten zijn prima: ik
ken geen enkele houtkundige die
geen baan heeft."
Toch blijft het knagen dat de
houtkunde min of meer een ondergeschoven kindje binnen de
opleiding is. "In de Studiewijzer
bos- en natuurbeheer komt de
houtkunde er met een paar regeltjes vanaf. Om een houtkundig
student te krijgen zou je eigenlijk
de hele studierichting op zijn kop
moeten gooien, ook in de voor-

lichting naar aspirant-studenten
toe. De opleiding zou veel meer
technologisch opgezet moeten
worden met een duidelijk zwaartepunt voor houttechnologie. Nu
lopen we in feite stuk op hoe er in
de structuur van het bestaande
mee wordt omgegaan."

Breed beroepsprofiel
De gedrevenheid en het enthousiasme waarmee Holger Militz
zijn vak uitoefent zijn tevens de
drijfveren tot zijn teleurstelling.
Maar hij heeft ook begrip voor de
huidige situatie. "Het heeft natuurlijk alles met kleinschaligheid
te maken. Stel je voor dat we nu
een studierichting zouden opzetten waar dan vijftig studenten op
af zouden komen. Dan zou ik pas
problemen krijgen, want dan zou
ik mensen opleiden tot werklozen. Maar we zijn nu twee jaar
bezig en ik vind wel dat we een
veel duidelijker profiel moeten
hebben. Op dit moment is er in
Nederland geen andere mogelijkheid om op te leiden tot houtkundige. En hier in Wageningen
kan het alleen als je zeer snel na
aanvang van je studie tot de conclusie komt dat je die richting op
wilt. Dan kun je een eigen studierichting opbouwen. Kortom,
voor een student die weet wat hij
wil kan het wel, maar het vraagt
wel veel meer visie en inzet."
"De houtkunde en -technologie is
enorm breed, Het heeft ieder iets
te bieden. Niet alleen in de studie, maar ook in het werk. Uiteindelijk kun je terechtkomen in de
richting chemie, biologie, fysica
en mechanica en bij allerlei
bouw- en bedrijfskundige aspecten. ledereen in de houtbranche
en alle toeleveranciers die academici nodig hebben zijn in principe de toekomstige werkgevers,
alsook de chemische industrie.
Denk maar aan coatings en der-

gelijke. Het beroepsprofiel
enorm breed."

is

Bosbouw en houtteelt
"Wanneer je van een afstand
kijkt, dan zie je automatisch een
natuurlijke link tussen bosbouw
en houtteelt. Maar zoom je wat
meer in dan is, afhankelijk van
het land, hout hét product uit het
bos of een product uit het bos. In
Nederland is hout slechts het
laatste. En dat levert een natuurlijk spanningsveld op, dat hier
veel groter is dan in andere landen. De Nederlandse bevolking
staat op een grote afstand tot het
product hout: "kappen is slecht
voor het bos". Het bos is volgens
de meesten goed als we het natuurlijk zouden laten."
Maar ook de professionele bosbouw laat hier en daar steekjes
vallen, die volgens Holger Militz
door een betere samenwerking
opgeraapt kunnen worden. "De
bosbouw loopt op sommige punten schrikbarend achter. Door de
enorme vooruitgang op houttechnologisch gebied, kun je in het
beheer ook je vruchten plukken.
En dat wordt nog steeds niet opgepikt."

Samenwerking
"Wat binnen de bosbouw niet nagelaten moet worden is om een
goed gezond bos goed te beheren. Eén van de beheerfuncties
moet zijn: het verkrijgen van hout.
En dan begint daar de houtkunde. Daarnaast moet je accepteren dat je een bos neerzet om
waarde uit je hout te halen en dat
doe je weer door allerlei beheeringrepen. De bosbouw denkt
hoogwaardig te zijn door alleen
te verkopen als het hele traject
aan beheeringrepen uitgevoerd
is. Dit is nu juist het punt waarop
de bosbouwachterloopt. Want
het volgen van het hele traject
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geldt tegenwoordig nog maar uitsluitend voor sommige sortimenten. Voor andere zijn inmiddels
zoveel houttechnische ingrepen
mogelijk, dat bepaalde beheeringrepen achterwege gelaten kunnen worden". Holger Militz duidt
bijvoorbeeld op de techniek 'vingerlassen': Nadat een plank gezaagd is kan de noest eruit gehaald worden, waarna de plank
weer naadloos aan elkaar gezet
kan worden. "Het is dus niet per
definitie vereist om in een opstand noesten proberen te beperken door beheeringrepen als
snoeien, dunnen enzovoort. En
het is dus ook niet nodig om alleen hoogwaardige stammen te
produceren. Natuurlijk geldt dit
niet voor alle boomsoorten en
niet voor alle doeleinden, maar
door middel van een betere samenwerking kan dit soort misverstanden wel uit de wereld geholpen worden."
Waarom is die samenwerking
nog niet tot stand gekomen? "Ik
denk dat het alleen kan als de
vraag vanuit de bosbouw sterker
komt dan tot nu toe. Een eerste
aanzet is zeker gemaakt. Kijk
naar de professionele opzet die
Staatsbosbeheer heeft gekozen
om Nederlands hout beter te vermarkwten. Ik constateer de afgelopen jaren ook een duidelijke
trend naar beter denken, waarin
de keten in een houten product
eindigt."

Studies houtkunde in
buitenland
Holger Militz zelf heeft houtkunde
gestudeerd in Duitsland, waar
het een zelfstandige studierichting is. Ook in Frankrijkis dit het
geval. In veel andere Europese
landen is houtkunde ondergebracht bij een studierichting als
bosbouw, of bij een chemische of
biologische studie,
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