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waardige hout gaat ofwel naar de vezelplaatindustrie, of wordt toegepast als brandhout.

De beuk erin

Verheugend is het gebruik van inlands beukehout
voor trappen, leuningen en parketvloeren voor de
nieuwe Agrarische Hogeschool in Leeuwarden. Des
te teleurstellender is het dat de heer Widdershoven
van Staatsbosbeheer in het julinummer van
Houtwereld zegt dat "de levering van beuken als
een incident moet worden gezien, daar grootschalige levering in de komende jaren niet mogelijk is".
Nu weet ik niet wat hij onder grootschalig verstaat,
maar nu wordt er eindelijk hoogwaardig inlands
hout toegepast en nu moeten de boseigenaren
maar eens laten zien dat ze meer te bieden hebben
dan grove den, pulphout en eiken brandhout.

Gedurende 1995 wordt in de voor- en najaarsvergadering van de KNBV aandacht besteed aan de
beuk. Ca. 9800 ha van de in totaal 328.000 ha
Nederland bos is beukenbos, ofwel ca. 3%. De helft
hiervan ligt in de provincie Gelderland. Ten opzichte van de inventarisaties voor de tweede en derde
bosstatistiek is de oppervlakte beuk licht toegenomen, maar lang niet zoals bijvoorbeeld die van de
oppervlakte eik. De hoge eisen die de boomsoort
stelt aan de groeiplaats zal hier wel aan ten grondslag liggen.
De jaarlijkse oogst aan beukehout is sinds 1989 licht
teruggelopen van iets meer dan 50.000 m3 per jaar
naar ca. 35.000 m3 per jaar in 1994. Overigens ligt
de gemiddelde veilingsleeftijd boven de 120 jaar.
Het grootste deel van het geoogste beukehout
wordt inlands verwerkt met als hoofdafnemers de
zagerijsector. Het hoogwaardige beukehout vindt
vooral zijn weg naar de meubelsector. Dit komt
doordat het zich prima laat buigen en daardoor zeer
geschikt is voor leuningen en randen. Maar ook
broodplanken, borstels en speelgoed zijn bekende
toepassingsmogelijkheden.
Hout dat niet geheel vochtvrij is wordt toegepast in
de embaüagesector. Momenteel veel als vervanging van het tropisch hardhout. Het betreft dan
vooral de kantplanken van de meermalige pallets
die bij het gebruik veel te verduren krijgen. Het laag-

Op dit moment is de Unie van Bosgroepen bezig
een soort jaarlijkse houtveiling op te zetten van kwaliteitshout uit Nederland. Alle goede stammen worden bijeengebracht op een plaats in Nederland, zodat potentiële kopers ook partijen van enige
omvang kunnen kopen. Het is toch onwaarschijnlijk
dat bij een jaarlijkse oogst van ca. 35.000 m3 en een
gemiddelde veilingsleeftijd van meer dan 120 jaar
er geen kwaliteitshout te vinden is.
Ik hoop dan ook dat de overheid en SBB het initiatief
van de Unie van Bosgroepen voluit zullen ondersteunen, om zo mede de teelt van inlands kwalitatief
hoogwaardig beukehout te bevorderen.
Het kan toch niet zo zijn dat in toekomende mate
Nederlandse pensioengelden worden belegd in teakbossen in Midden-Amerika terwijl het "groene woud"
gewoon in Nederland groeit, maar niet wordt geoogst.
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