Passie voor hout
Bijzondere kopers op de rondhoutveiling
Vorig jaar schonk Boomzorg aandacht aan de rondhoutveiling van de Unie van Bosgroepen. Dat artikel was een pleidooi voor meer aandacht voor het gebruik van hout voor nuttiger bestemmingen dan de opwekking van warmte of elektriciteit. Maar waar gaat het hout dan
wél naartoe? Eind februari, tijdens de achttiende editie van de rondhoutveiling, vertellen kopers wat ze met het hout, dat ze gekocht hebben vanwege bepaalde specifieke eigenschappen, van plan zijn.
Auteur: Leffert Oldenkamp
Dit jaar kregen opnieuw veel kavels ( zo’n 350,
een volume van zo’n 740 kubieke meter) een
bestemming. Vooral meubelmakers, handelaren
en kunstenaars kwamen opdagen. Het hout
deed het goed: de gemiddelde geboden prijs per
m3 lag hoger dan vorig jaar (158,50 euro per

kubieke meter tegenover 125,50 euro vorig jaar).
Vorig jaar zat er namelijk een grote partij zogenaamd regulier hout tussen. Nu waren vooral
de bijzondere kwaliteiten en soorten te koop.
Vorig jaar werd voor een eikenstam 480 euro
per kubieke meter uitgebracht. Dit keer was dat

een Taxusstam, die 500 euro per kubieke meter
opbracht. De beste eiken brachten nu 420 euro
per kubieke meter op. Vijf kopers vertellen welke
bestemming zij voor het hout hebben.

Ton van der Horst van Fijnhout Drenthe in Nieuw Amsterdam kocht 62 kavels. Hij bood de
hoogste bedragen voor een taxusstam en de hoogwaardige partijen inlandse eik. Ook bemachtigde
hij stammen van peer, haagbeuk, es en iep. ‘We handelen in Europese en tropische houtsoorten en
kopen op rondhoutveilingen in Duitsland en in andere landen. Onlangs hebben we een driehonderdjarige jarige notenboom uit Frankrijk van 10 kubieke meter bemachtigd.’ Het zagen gebeurt
door derden. De klanten van Van der Horst zijn meubelmakers, aannemers, kajuitbouwers, keukenbouwers en kunstenaars.
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Cris Caanen uit Geleen verscheen voor het eerst op de rondhoutveiling. Hij heeft een jong bedrijf en selecteert vooral hout met bijzondere structuren. Zo kocht hij zes kavels eik in de lagere prijsklasse. ‘Ik laat het hout
spreken en pas daarop mijn ontwerpen aan. Naast eik heb ik gekocht Robinia, iep, vleugelnoot, esdoorn en
Amerikaanse eik. Daarvan maak ik eigen ontwerpen zoals tafels, wijnbomen en kubussen.’

Gerrit Mostert uit Werkendam viel op vanwege de grote variatie aan houtsoorten die hij kocht. In vierentwintig kavels zaten maar liefst elf verschillende houtsoorten. Hij kocht bovendien de eerste populieren, die
ooit op de rondhoutveiling werden aangeboden. Het meest in het oog springend was een stam van nagenoeg
14 kubieke meter die voor 90 euro per kubieke meter van de hand ging. ‘Die stam wordt op een zagerij
in Duitsland tot planken verwerkt en zal waarschijnlijk onder meer voor tafels worden gebruikt. De totale
opbrengst van alle gemaakte producten, meestal meubels en kunst, is bestemd voor een goed doel. Via een
stichting worden met het geld onderwijs, opleiding, gezondheidszorg en werkgelegenheid verzorgd voor
weeskinderen in Malawi en Zambia.’

Niek Borsboom van het bedrijf Wolfsakker Hout Texel is van oorsprong een bosbouwer met veel praktische ervaring in binnen en buitenland. Naast eigen houtbewerking verzorgt hij ook adviezen voor houtconstructies, boomverzorging en bosbeheer. Hij promoot vooral het gebruik van inlands hout. ‘Ik heb 22 kavels
gekocht op de rondhoutveiling: inlandse eik, Amerikaanse eik, tamme kastanje, levensboom en Robinia. Ik
werk graag met Robinia voor duurzame toepassingen, zoals picknickbanken voor bossen en parken, duiventillen, klompenschuurtjes, afdaken, tafels, loodsen en zelfs complete woningen van inlands hout.’

Dirk Hogendoorn heeft een houtzagerij en houthandel in Lienden. Hij verzorgt het zaagwerk voor veel
kopers op de rondhoutveiling, maar kocht zelf op de rondhoutveiling inlandse eik, peer, haagbeuk, zoete
kers en Cypres. ‘Op mijn werf liggen ook kronkelige stammen van eik voor scheepsreparaties. Gerrit Mostert
(zie eerder, de producent voor het goede doel) liet bij mij tweehonderd jaar oude beuken afkomstig van ‘De
Keukenhof’ zagen. We zijn gespecialiseerd in de gebruiksmogelijkheden van inlandse houtsoorten. Helaas
verdwijnt dit soort kennis uit de branche.’
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