HET ‘FULL SERVICE’ CONCEPT
IN NEDERLAND
In de afgelopen jaren is door een aantal marktpartijen het zogenaamde
‘full-service’ concept geïntroduceerd in het Nederlandse bosbeheer in de
veronderstelling dat de extra service voor de bosbeheerder leidt tot een
grotere oogst. In dit bosbericht wordt uitgelegd wat het full-service
concept precies inhoudt en hoe het in de praktijk uitwerkt.
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Wel is het een kostbare methode, want voor
elk adres moet 1,15 euro betaald worden. Met
naar schatting zo’n 30.000 boseigenaren met
minder dan 5 ha is het vrijwel onmogelijk om
dekkend over Nederland te werken. Maar het
is overduidelijk een groep die vrijwel nooit
benaderd worden om hun bosbezit. De
interesse in bosbeheer bij deze groep is
aanwezig, maar de kennis is op een bijzonder
laag niveau. Het is een belangrijke doelgroep
voor allerlei initiatieven op het gebied van
bosbeheer, aangezien ze gezamenlijk zo’n 20%
van het Nederlandse bos in bezit hebben. Het
zou dan ook een goed idee zijn als er een
gezamenlijk initiatief tot stand zou komen om
deze doelgroep voor eenieder in beeld te
brengen. Het ministerie van LNV zou daar een
voortrekkers- of financierende rol in kunnen
vervullen.

1 Dit project werd mogelijk gemaakt door ondersteuning van het programma DEN, dat wordt uitgevoerd
door SenterNovem

Meer hout?
De storm van 18 januari 2007 gooide roet in
het eten voor het oppakken van de contacten
die gelegd zijn bij de eerste voorlichtingsbijeenkomsten. Alle tijd en energie werd in de tijd na
de storm gebruikt voor het opruimen van het
stormhout. Dit had tot gevolg dat de houtinkopers van Parenco Hout bv minder energie
konden steken in het groeperen van kleine
boseigenaren en het werven van deelnemers.
Toch is er bij enkele kleine boseigenaren hout
gebundeld en geoogst. Gezien het succes van
de contacten die zijn opgedaan tijdens de
bijeenkomsten heeft Parenco Hout bv de daad
inmiddels weer opgepakt en is er bijvoorbeeld
in de omgeving van Epe weer een gebundelde
houtoogst voorzien voor najaar 2007.
Waarschijnlijk gaat Parenco Hout bv door met
dergelijke voorlichtingsbijeenkomsten.

Conclusie
Het full-service concept is een methode
waarmee de efficiëntie binnen het bosbeheer
kan worden verhoogd en de oogst bij (kleine)
boseigenaren kan worden gestimuleerd. Er zijn
meerdere aanbieders in Nederland, die elk hun
eigen invulling hebben gegeven aan het
concept, waardoor boseigenaren zelf kunnen
kiezen wat hun het meest aanspreekt. Er is een
schreeuwende vraag naar hout en dat zal naar
verwachting nog wel een tijdje zo blijven.
Hopelijk kunnen de verschillende marktpartijen
met hun full-service programma’s nieuwe
houtbronnen aanboren. Het is aan hen om
boseigenaren te overtuigen van het financiële
voordeel en het gemak dat dit concept hen
oplevert.
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