Telen van Kwaliteitshout
Wouter Bax, Parenco hout

Inhoud
• Parenco hout
• Wat is kwaliteitshout
• Welke factoren zijn van belang
–
–
–
–

•
•
•
•
•

Markt
Terreinomstandigheden
Partijkenmerken
De kwaliteit

Beschrijving per houtsoort
Verwachting voor de toekomst
Aandachtspunten bij de teelt
Aandachtspunten bij de verkoop
Vragen

Parenco Hout bv
• Rondhout, chips en biomassa handel
• Opgericht voor de inkoop van hout
voor de papierfabriek
• Dochter van Sapin
• Inmiddels slechts 10% van de omzet
naar Parenco Renkum/Sappi
Lanaken

Wat is Kwaliteitshout?
• “Kwaliteitshout is rondhout met een
significante financiële
meeropbrengst”.

Welke factoren zijn van belang?
•
•
•
•

Markt.
Terreinomstandigheden.
Partijkenmerken.
De kenmerken van de stammen “de
kwaliteit”

Markt
•
•
•
•

Is er een verwerker aanwezig
Is er vraag vanuit de markt
Ruimingstijd
Weet aan wie u verkoopt:
– Weet de koper weg met het product?
– Wat is de kwaliteit van het uit te voeren
werk
– Is de koper betrouwbaar

Lokaal vs Export
• Lokaal
– Thuismarkt; veel kleine en middelgrote
afnemers
– Constante vraag naar hout
– Betrokken/afhankelijk van lokaalhout

• Export
– Opportunistisch
– Soms zeer hoge prijzen
– Onbetrouwbaar
(afkeur/betalingsgedrag)

Terreinomstandigheden
• Hoe lager de exploitatiekosten hoe
hoger de opbrengst
• Kan er langhout gemaakt worden?
• Kan het hout er lang blijven staan?
• Kan er het jaar rond afgevoerd
worden?

Partijkenmerken
•
•
•
•
•
•

Grote van de partij
Diversiteit van de partij
Wijze van aanbieden
Ruimingstermijn
Op stam of langs de weg
Gecertificeerd

“De Kwaliteit”
•
•
•
•
•
•
•

Houtsoort
Lengte/diameter
Rechtheid
Grote en hoeveelheid fouten
Hoeveelheid spinthout
Verloop
Jaarringopbouw

Douglas/Lariks
• Kwaliteitsbeschrijving:
– Lengte: langhout
– Diameter: vanaf punt 20 cm
– Overige: recht, weinig verloop, weinig fouten (en spint)
• Toepassing: bouwhout, weg- en waterbouw, tuinhout,
vloeren, restauratiewerken, etc.
• Vraag: Gemiddeld goed
• Prijsindicatie: €60,- tot € 100,- per m3 op stam

Grenen
• Kwaliteitsbeschrijving:
– Lengte: van 2.50 m tot 5.00 m
– Diameter: vanaf punt 35 cm
– Overige: recht, weinig verloop, fijne jaarring opbouw
• Toepassing: meubels, vloeren, export
• Vraag: weinig tot geen vraag naar kwaliteitsgrenen.
• Prijsindicatie: € 40,- tot € 70,- per m3 op stam

Fijnspar
• Kwaliteitsbeschrijving:
– Lengte: langhout, korthout 4, 5 en 6 m.
– Diameter: vanaf punt 20 cm tot 60 cm
– Overige: recht, weinig verloop, weinig fouten en kleine
noesten
• Toepassing: bouwhout
• Vraag: constant en toenemend i.v.m. “Kyrill”
• Prijsindicatie: € 50,- tot € 80,- per m3 op stam

Inlandse eik
• Kwaliteitsbeschrijving:
– Lengte: Vallende lengtes
– Diameter: vanaf punt 30 cm
– Overige: recht (m.u.v. Krommers), weinig verloop, weinig
dode noesten en weinig spint
• Toepassing: weg- en waterbouw, bouwhout, meubels,
vloeren, restauratiewerken, fineer, scheepsbouw etc.
• Vraag: gemiddeld goed
• Prijsindicatie: €80,- tot € 150,- per m3 op stam. Hogere prijs
te behalen door aan de kant van de weg te verkopen.

Beuk
• Kwaliteitsbeschrijving:
– Lengte: vallende lengtes
– Diameter: vanaf punt 40 cm
– Overige: recht, weinig verloop, geen fouten, wit
• Toepassing: vloeren, meubels, fineer
(ijsstokjes/patatprikkers) speelgoed en export
• Vraag: wisselend, heel moeilijk
• Prijsindicatie: € 40,- tot € 80,- per m3 op stam

Am. Eik
• Kwaliteitsbeschrijving:
– Lengte: Vallende lengtes
– Diameter: vanaf punt 35 cm
– Overige: recht, weinig verloop, weinig fouten
• Toepassing: meubels, vloeren, fineer, export.
• Vraag: wisselend
• Prijsindicatie: € 40,- tot € 80,- per m3 op stam

Populier
• Kwaliteitsbeschrijving:
– Lengte: langhout en korthout 2-6 meter
– Diameter: vanaf punt 30 cm tot 90 cm
– Overige: weinig fouten en juist veel spint, recht
• Toepassing: fineer (fruitkisten, platen), klompen, export.
• Vraag: wisselend (erg seizoensgebonden)
• Prijsindicatie: € 30,- tot € 40,- per m3 op stam

Essen
• Kwaliteitsbeschrijving:
– Lengte: 1.50 m tot 5.00 m of vallende lengtes
– Diameter: vanaf punt 40 cm (m.u.v. hurlysticks 20-40
cm)
– Overige: weinig verloop, geen fouten en veel en grote
wortel aanlopen
• Toepassing: meubels, vloeren, stelen en Hurlysticks
• Vraag: wisselend
• Prijsindicatie: € 30,- tot € 60,- per m3 op stam

Bijzondere soorten
• Kwaliteitsbeschrijving:
– Soorten: Acacia, Tamme kastanje, Taxus, Kers,
Mammoetboom, etc.
– Lengte: kort tot lang
– Diameter: van dik tot dun
– Overige: recht, krom, weinig fouten.
• Toepassing: speciale projecten, kunst, meubels etc.
• Vraag: wisselend
• Prijsindicatie: ?? iets voor veiling

Verwachting voor de toekomst?
• Blijft de vraag
• Welke soorten
• Is lamineren/vingerlassen een
bedreiging?

Aandachtspunten bij teelt
• Let op kwaliteit per houtsoort
• Behoud de hoogst renderende
soorten (Dg, La, Inlandse eik)

Aandachtspunten bij verkoop
• Weet aan wie je verkoopt
• Aanbieden in overeenstemming met
de marktvraag
• Stel de te verkopen partijen
evenwichtig samen
• Onderhands of inschrijving
• Op stam of afbos

Vragen?

