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De laatst gehouden rondhoutveiling van de Unie 

van Bosgroepen trok afgelopen maal rondhout-

handelaren, meubelmakers, restaurateurs, kun-

stenaars en makers van muziekinstrumenten. In 

totaal werd 842 m3 hout aangeboden, wat onge-

veer het gemiddelde is van de afgelopen jaren. 

Een Douglas-stam had de grootste inhoud 

(ruim 8 m3), een buxus had de kleinste inhoud 

(0,006 m3). De hoogste prijzen werden betaald 

voor de kwalitatief beste stamstukken, zoals van 

eik, iep, walnoot, robinia, kers, esdoorn en els. 

Maar ook minder gangbare houtsoorten zoals 

olijf, amberboom, taxus en jeneverbes gingen 

weg voor prijzen die ten minste de kosten voor 

exploitatie en veiling compenseerden. Het topstuk 

van de veiling was een eik met een inhoud van 

2,5 m3, die 480 euro per m3 opbracht. Een wal-

noot bleek 420 euro per m3 waard. Deze prijzen 

en de opsomming van de bijzondere houtsoorten 

geven aan dat boombeheerders goed moeten let-

ten op wat zij met hun resthout doen.

Houtmarkt

Nederland werd door de eeuwen heen nagenoeg 

ontbost. In de loop van de 19e eeuw en vooral 

in de 20e eeuw werd aan herstel gedaan, waar-

door op dit moment ongeveer tien procent van 

ons land weer met bos of andere beplantingen 

is bedekt. De betekenis van bossen, singels, 

lanen en solitaire bomen kan groot zijn in termen 

van opbrengst en nut. We zijn de betekenis en 

de werking van de houtmarkt enigszins uit het 

oog verloren. Subsidiestelsels hebben de laatste 

decennia het belang van hout niet genoeg onder-

kend, waardoor we nog sterker afhankelijker zijn 

geworden van houtimport. Vooral de grotere 

Boombeheerders, de rondhoutveiling is een 
goed alternatief voor de versnipperaar!
Waardevol rondhout is te goed voor de kachel

Bij groenbeheerders gaat er doorgaans geen belletje rinkelen als het om waardevolle stamstukken gaat. Veel moois gaat vaak verloren via 

de handen van de aannemer en wordt brandhout. Maar goed vrijgekomen hout kan hoge prijzen opleveren op de rondhoutveiling en boven-

dien een interessante nieuwe bestemming krijgen. Hoog tijd dat groenbeheerders hun bewustzijn op het gebied van houtwaarde vergroten.  
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terreinbeheerders hebben bossen omgevormd tot 

biodiversiteitsakkers. Particuliere landgoederen 

werden beloond om niets te doen. Economische 

bedrijvigheid op het platteland ging verloren, 

zowel voor verwerking van landbouwproducten 

als van hout uit eigen regio. 

Duurzaam houtgebruik

Nu de subsidiepotten leeg raken, komen 

natuurbeheerders tot bezinning. Bijvoorbeeld 

Staatsbosbeheer, dat wordt gedwongen om, 

onder meer met verhoogde houtopbrengsten, 

de eigen broek op te houden, terwijl de bijgroei 

in toenemende mate in bossen met kwalitatief 

laagwaardig hout zit. Het zal nog geruime tijd 

duren voordat het natuurbeheer (inclusief de bos-

bouw) in Nederland orde op zaken heeft gesteld 

en houtoogst kan dienen om inkomsten te gene-

reren. Hout dat vrijkomt bij de boomverzorging, 

wordt vaak bestemd om te worden verbrand. 

Maar maatschappelijk gezien is het een uitdaging 

om hout vooral een bestemming te geven voor 

duurzaam gebruik. 

Houtkwaliteit verbeteren voor de verkoop

Dat brengt ons bij de rondhoutveiling en de 

betekenis daarvan voor de groene sector. Er zijn 

ongetwijfeld specialisten die geregeld een mooi 

stuk hout een goede bestemming weten te 

geven en daar ook nog een redelijke prijs voor 

weten te vangen, maar over het algemeen gaan 

bij groenspecialisten geen belletjes rinkelen als 

het om waardevolle stamstukken gaat. Er is te 

weinig aandacht voor oriëntatie op de houtmarkt 

en voor tijdige maatregelen om de kwaliteit van 

het hout te verbeteren, bijvoorbeeld door het 

opsnoeien of het verwijderen van concurrerende 

bomen. Ook zou men bij (her)beplanting meer 

aandacht kunnen schenken aan specifieke hout-

soorten of selecties daarvan met het oog op 

latere mogelijkheden voor houtverkoop. 

Unie van Bosgroepen

Over geheel Nederland staan vaak onvermoed 

waardevolle bomen waarvoor het loont om in 

overleg te treden met de specialisten van de Unie 

van Bosgroepen. Zij kunnen dan advies geven 

hoe in specifieke gevallen te handelen. Hout kan 

dan een zinvolle bestemming krijgen en boven-

dien voor een goede prijs!

Actueel

Partij hout op de rondhoutveiling uit een parkje. Het is van alles wat en is later goed verkocht.
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