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Vanaf wanneer ben je de handel in kastanjehout 

begonnen en wat was de aanleiding?  

Gaby Hennekens: ‘Het leveren van kastanjehout 

gebeurt sinds 2011. De vraag is direct afkom-

stig van de klant uit Oostenrijk. In het verleden 

hebben we als houtverwerkingsbedrijf loofhout 

verhandeld binnen Nederland en geëxporteerd 

naar België, Polen, Noord-Afrika en Azië. Deze 

klant, aan wie we eerder een aantal rariteiten 

hebben geleverd zoals plataan, Amerikaanse 

vogelkers en bergiep, zocht hout voor zichtwerk, 

dus hout dat is gemaakt om gezien te worden. In 

Oostenrijk bestaat dit op grote schaal, terwijl we 

in Nederland alles vaak snel met witte of zwarte 

verf aflakken.’ 

 

Waar komt het kastanjehout terecht dat jij ver-

zamelt? 

‘Dit kastanjehout komt voornamelijk terecht in 

het Alpengebied. Daar verwerken ambachtslui 

het tot interieurdetails. In Oostenrijk zijn veel 

kroegen en woningen afgetimmerd met hout. 

Daarbij moet je denken aan detailwerk zoals 

deurknoppen, versieringsplaatjes in trappen 

of verfijnde houtsnijwerkplaatjes van pakweg 

veertig bij veertig centimeter tegen het plafond 

op plaatsen zoals in cafés en hotels. Traditioneel 

wordt daar Servische spar voor gebruikt, maar 

daar is om de een of andere reden niet meer 

aan te komen. De interieurversieringen betref-

fen geen grove en zware meubels, want daar 

is kastanjehout ook niet geschikt voor. Iedere 

houtsoort heeft door de samenstelling van vezels, 

nerven en afstand tot de jaarringen bepaalde 

eigenschappen, zoals qua hardheid, taaiheid, 

buigzaamheid, breek-/scheurbaarheid en noem 

maar op. Robiniahout moet je bijvoorbeeld 

altijd voorboren. Eikenpalen zijn niet “nerveus”. 

“Nerveus” dat wil zeggen dat een houtsoort snel 

begint te draaien, te torderen en te scheuren. 

Eik is dus betrouwbaar en veel goedkoper dan 

tropisch hout. Daar worden zware meubels van 

gemaakt. Paardenkastanjehout is niet zo sterk. 

Stoelen en tafels zouden al snel inzakken omdat 

het hout snel buigt. De nervenstructuur en kleur-

stelling van het hout zijn echter prachtig. Als 

ambachtslieden er een stuk interieur van maken, 

dan zijn er in het lijnenspel van kastanjehout 

allerlei variërende voorstellingen te ontdekken. 

Dit is de reden dat zij kastanjehout graag toepas-

sen in de houten interieuronderdelen die puur 

en alleen gemaakt worden om naar te kijken. 

Paardenkastanjehout is wel nerveus, maar we 

kunnen het zo bewerken en drogen dat de ner-

vositeit verdwijnt.’ 

 

Loopt de handel goed? 

‘De handel is nog in een prille fase. 

Paardenkastanje is niet bekend als houtsoort in 

de bouwwereld. Door nieuwe zaagtechnieken 

en droogprocedés kun je nagenoeg elke hout-

soort prepareren voor verdere verwerking. Voor 

kastanjehout bestaat een markt omdat de hout-

soort waarmee de interieurmakers in de Alpen 

normaliter werken, schaars begint te worden. 

Zij hebben echter ontdekt dat kastanjehout ook 

goed kan dienen voor hun specifieke toepas-

singen, maar in Duitsland komen kastanjes niet 

veel voor. In Frankrijk evenmin. Daarom loopt 

er nu contact tussen de Alpen en Nederland via 

Hennekens Hout Holz Timber B.V. Het mobilise-

ren van kastanjehout vormt echter een probleem. 

De transportkosten richting de Alpen vormen ook 

een hoge kostenpost. Maar toch levert het kas-

tanjehout nog genoeg op. Dat komt omdat hout 

een waardevast goed is, net zoals een Mercedes. 

Ondanks de crisis blijft er vraag naar goede kwa-

liteit hout, overal.’ 

 

Waarom is het mobiliseren van kastanjehout een 

probleem? 

‘In Nederland is het moeilijk om bosbouwers 

voor productiebos te interesseren. Dat is hier in 

Nederland heel anders dan in Duitsland, waar 

de bosbouwwereld groot is op het gebied van 

areaalbedekking en arbeidsplaatsen, zelfs verge-

lijkbaar met de agrarische sector. De provincie is 

geen speler in de markt van kastanjerondhout. 

In de provincie staan nagenoeg geen kastanjes 

als laan- en straatbomen, voornamelijk beuken 

en eiken. Vrijkomend hout uit gemeenten heeft 

vaak een vaste eindbestemming. Deze afspra-

ken liggen dan vast in bestekken of in beleid. 

Er is leven na de dood 
voor (aangetast) 
kastanjehout
Verwerking van kastanjehout voor 
specifieke interieurtoepassing 
levert goed geld op

‘Moet uw gemeente veel kastanjes rooien door bloedingsziekte? 

Geef dat hout een mooie, nieuwe bestemming. Het is te kost-

baar om te verspillen als brandhout in een energiecentrale.’ Dat 

is de mening van Gaby Hennekens, eigenaar van Hennekens Hout 

Holz Timber B.V., handelaar in Europees stamhout. Hij is een han-

del gestart in kastanjerondhout voor interieurtoepassingen. ‘Als 

gemeenten het slim aanpakken, kunnen zij een aardige duit verdie-

nen aan al dat kastanjehout. Is dat niet handig in deze krappe tijd?’ 
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Vrijkomend hout gaat dan binnen een aanbe-

steding naar een vaste aannemer, bijvoorbeeld 

de aannemer die in een pakketaanbieding rooit, 

het rondhout verwijdert met een kraan, trans-

porteert met opleggers en daarna ook nog de 

stobbe uitfreest. Dat doet Hennekens Hout Holz 

Timber B.V. niet. Wij halen slechts bruikbaar hout 

op. Maar in sommige gevallen staat ook in het 

gemeentebeleid geschreven dat de stammen naar 

de gemeentelijke energiecentrale of groenver-

werker moeten gaan. Men let daarbij niet op het 

feit of het alleen maar takjes betreft of dat daar 

dure kersenbomen tussen zitten. Ik heb wel eens 

enkele kostbare bomen opgekocht bij een groen-

verwerker, die een hoogwaardige toepassing 

kregen. Een voorbeeld hiervan waren platanen uit 

een stadspark die omgewaaid waren en uiteinde-

lijk zijn verwerkt tot tafelbladen in Hilton-hotels. 

Dit hout heb ik voor meer dan vijfhonderd euro 

per kubieke meter kunnen doorverkopen.’  

 

Hoe wil jij tussen de gemeente en zijn vaste rond-

houtafnemer komen? 

‘Belangrijk is dat de gemeenteambtenaar interes-

se krijgt in hout en weet wat er voor mooie din-

gen er met zijn vrijkomend hout gemaakt kunnen 

worden. De ambtenaar moet er tijd in steken om 

zich in deze informatie te verdiepen en energie 

steken in het veranderen van de aanbestedings-

gewoonten. Ik snap dat dit niet gemakkelijk is, 

maar het is de moeite waard: als de boombe-

heerder het slim aanpakt, kan hij geld besparen 

en zelfs geld verdienen met een betere afzet van 

zijn resthout. Dat lijkt me niet slecht uitkomen in 

deze krappe tijden.’ 

 

Is kastanjehout nog wel wat waard na aantasting 

door de bloedingsziekte? 

‘Kastanjebloedingsziekte heeft geen invloed op 

de kwaliteit van het hout. Al het hout dat vrij-

komt na noodzakelijke kap van zieke kastanjes is 

nog prima bruikbaar en levert geld op. Maar niet 

alleen als men kastanjerondhout over heeft, kan 

men mij bellen. Ik ben geïnteresseerd in het hele 

gamma aan rondhout en kom dan graag kijken 

of ik het kan gebruiken, zowel staand op stam 

als geveld aan de weg.’ 

 

Wat levert kastanjehout op per kubieke meter? 

‘Dit wordt duidelijk tijdens een bezichtiging in het 

veld. Diameter, kwaliteit, aantal en kernverkleu-

ring zijn hierop van invloed en de transportkosten 

tot het dichtstbijzijnde station waar bomen op 

wagons geladen kunnen worden. De belangrijk-

ste stap is dat geïnteresseerde gemeenten contact 

opnemen met ons bedrijf.’ 

Er is leven na de dood 
voor (aangetast) 
kastanjehout
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