Robinia: vakmanschap
maakt meesterschap
Binnen de houtsector blijven hardnekkige vooroordelen bestaan over zowel bosbouwkundige als
houtkundige aspecten van robinia. De houteIgenschappen zijn al eeuwen zeer gewaardeerd door
traditionele gebruikers van hout, zoals boeren en

landgoedeigenaren. Robinia's werden echter niet
grootschalig aangeplant als productiebos, maar
voor diverse doeleinden, zoals erosIebestrijding,
brandhoutproductie, honingproductie en in landschappelijke beplantingen. Daardoor is de kwaliteit
van de robinia's die men nu in Nederland tegenkomt
zeer divers. De op deze bomen gebaseerde meningen geven een verkeerd beeld van de eigenschap-

pen en gebruiksmogelijkheden van robiniahout.
Uit praktijkvoorbeelden in Nederland en ervaringen
uit het buitenland is gebleken dat deze soort een
waardevolle toevoeging is voor het in Nederland
toegepaste houtsoorten palet. Om de specifieke
kennis, nodig voor de verwerking van robinia, te vergroten en te verspreiden heeft de Stichting Robinia
in 1992 een bedrijvenplatform opgericht waarin wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten. Het platform
bestaat uit toonaangevende bedrijven op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in de houtverwerking. Deze bedrijven hebben aangetoond dat er
met de juiste technieken hoogwaardige kwaliteits-

Nederlandse robinia's voor kwalitatief hoogwaardig
zaaghout
Robinia wordt momenteel veel uit Hongarije geïmporteerd omdat de gewenste afmetingen en kwali-

teiten niet voldoende voorhanden zijn. Sinds zeven
jaar worden in Nederland nieuwe bossen met geselecteerde herkomsten van robinia aangelegd. Het
beheer van deze bossen is beter afgestemd op het
latere houtgebruik. Doordat de robinia snel groeit
kan al na acht tot twaalf jaar paal hout geoogst worden. Door de snelle verkerning van het hout (maximaal drie spIntringen) zijn deze palen geschikt voor
bUltentoepassrngen. De teelt en verwerking van robinia vereisen wat meer kennis en aandacht dan de
reguliere houtsoorten, maar voor de echte vakman
biedt roblnia veel mogelijkheden.

producten van robiniahout zijn te vervaardigen.

Robiniahout komt goed tot zijn recht bij gebruik in
buitentoepassingen zoals kozijnen, tuinmeubelen
en in de weg- en waterbouw. Door een zorgvuldige
afstemming van de houtketen zijn deze producten
tegen een voor de consument aanvaardbare prijs
op de markt te verkrijgen.

Stichting Robinia is het kenniscentrum op het gebied van teelt en toepassing van Europese kwaliteitshoutsoorten .
Stichting Robina, Wageningen
Tel. 0317-427570
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