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In de bossen van landgoed Staverden bij Ermelo draait de productie van dakpannen op volle toeren.

machinaal als met de hand dakpan-
nen gekloofd. Voor ons is het ook
een goede gelegenheid. om erva-
ring op te doen." Zelf pakt hij een
kloofmes en splijt met een paar
welgemikte hamerslagen een stuk
hout in tweeën: weer een dakpan.
Naast Veluws houten dakpannen
is voor het project Veluwe hout na-
tuurlijk ook een gastenverblijf ont-
wikkeld. Uiteraard uit hout opge-
trokken en geheel in Vell:twse stijl.
Dat gastenverblijfzal klanten als re-
creatiebedrijven aanspreken, oJ
particulieren met veel eigen ter-
rein. Maar ook particulieren dif
wel iets voelen voor een houten
dak op hun woning, kunnen vol-
gens Van Benthem terecht bij df
stichting Probos: "Dan kijken Wf
wat de mogelijkheden zijn."
Zie ook www.orobos.net.

Stichting Probos zet in
op toepassen duurzaam
hout uit Veluws bos.

hem. "Houten dakpannen leggen
we in drie lagen dik. Niet gelakt of
geverfd. Het hout mag best nat
worden. Dan droogt het wel weer.
Het onbewerkte hout in lagen
krijgt ruimte om te bewegen."
Voor het dak van het prieel wordt
ongeveer 16 kuub larikshout ver-
werkt, zegt Van Benthem. Een aan-
tal bomen is geveld die machinaal
in handzame stukken worden op-
gedeeld. Daarna begint het kloven
van het hout en ontstaan er hout-
plakken van ongeveer een centime-
ter dik. De dakpan is dan eigenlijk
klaar. "We hebben vandaag zowel

ten. Landgoed W.elna en Tongeren
doet mee met het project, maar
ook de gemeente Epe, Staatbosbe-
heer en Kroondomein Het Loo en
de stichting Geldersch Landschap
en Geldersche Kasteelen. Het idee
is dat we werken met duurzaam
gecertificeerd hout, verkregen uit
verantwoord beheerde bossen."
Geldersch Landschap is het land-
goed Staverden grondig aan het re-
noveren en kwam op het idee om
een prieel op het landgoed van
houten dakpannen te voorzien.
Een gedachte die helemaal past bij
Veluwe hout natuurlijk. En dus is
een team van de Stichting Probos
en Geldersch Landschap deze za-
t.erdag in de bossen van landgoed
Staverden aan het werk. "We heb-
ben voor het prieel zo'n 2.000 dak-
pannen nodig", schat Van Bent-

door Ron Maat
WAGENINGEN ..Dakpannen van ve-
luws hout. Hout dat is gekapt en
verwerkt op landgoed Staverden
en dat wordt gebruikt als dakbe-
dekking voor een prieel op land-
goed Staverden.
Mark van Benthem van de sti(!h-
ring Probos vindt het eigenlijk een
treffend voorbeeld van het project
'Veluwe hout natuurlijk'. In dit
project werkt de stichting met Ve-
luwse boseigenaren samen om
houten producten op de markt te
zetten. Zoals dakpannen. Van
Benthem: "Wij zijn hiervoor met
boseiQenaren om de tafel 2aan zit-

"We leggen de dakpannen

drie lagen dik. Het hout

krijgt ruimte te bewegen."


