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.

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.
Afstudeeropdracht van:
Gaby Hennekens
Vliegveldweg 21
6191 SB BEEK (L)
tel: 046 365 47 87
e-mail: HYPERLINK
mailto:G.Hennekens@12move.nl

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

Jorgo van Ovost
Alblasserdamstraat 35
6843 NH ARNHEM
tel: 026 383 01 34
G.Hennekens@12move.nl e
mail: HYPERLINK
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Toekomst

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 venwerkers 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
36

mailto:Jorgo@vanOvost.com
Jorgo@vanOvost.com
In opdracht van:
Unie van Bosgroepen
Postbus 962, 3700 AZ ZEIST
tel. 030-69 13 164
fax. 030 - 69 39 521
e-mail: HYPERLINK
mailto:info@bosgroepen.nl info®
bosgroepen.nt
International Agrarische Hogeschool Larenstein
Postbus 9001, 6880 GB VELP
tel. 026 - 36 95 695
fax. 026-3615 287
e-mail: HYPERLINK
mailto:info@iahlvlp.agro.nl
info@iahlvlp.agro.nl

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 t/m 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 en/of bestellen van de catalogus (kosten ƒ 12,50) kunt u contact
opnemen met de Bosgroepen, telefoon 052940115, fax 0529-401727 of een e-mail zenden naar:
HYPERLINK "mailto: houtveiling@bosgroepen.nl"
houtveiling@bosgroepen.nl.
Voor meer informatie kunt u de veiling pagina van
de rondhoutbank bezoeken www.bosgroepen.nl.
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