
Vernieuwing Houtverkoop
Hoe breng ik mijn kwaliteitshout op de markt



Vernieuwing?
• Sinds mensenheugenis verkoop op stam. 

• Traditie 

• Gevolg: verlies aan kennis bij de beheerders m.b.t. houtkwaliteit 
zowel herkenning als beheer om het te produceren

• Lokaal – Regionaal – Mondiaal
• Focus op regionaal maar liefst lokaal als mogelijk ifv relatie tot 

cascadering

• Cascadeprincipe
• Hout daar initieel toepassen waar het het langst in de 

gebruikersketen blijft. Sturen niet mogelijk bij verkoop op stam.

• Massaproductie kwaliteitsproductie

• Optimalisatie return houtproducent



Welke vernieuwing? (mogelijkheden)

• Differentiatie loten op stam
• Homogene sortimenten

• Homogene kwaliteit

• Loofhout – Naaldhout – populier

• Nieuwe verkoopmethoden
• Online verkoop

• Verkoop ná exploitatie
• Raamcontracten

• Verkoop langs de bosweg per sortiment (vb brandhout, 
industriehout)

• Houtveiling voor de topkwaliteiten/specialiteiten (5-10% van 
volume)



Differentiatie lotsamenstelling



Onlineverkoop



Houtveiling

• Wertholzversteigerung
• Münster

• Appelhülsen

• Bayern

• Heiligenkreuz

• Mecklenburg-Vorpommern

• ……..

• Parc à Grumes
• St-Avold

• …

• Rondhoutveiling Arnhem



Waarom kiezen voor St-Avold

• Uitwisselen ervaringen en kennis Frankrijk –
Duitsland – Vlaanderen – Wallonië –
Luxemburg 

• Kennis en ervaring in bomen taxeren

• Saint-Avold is gespecialiseerde beurs voor 
topkwaliteit loofhout met hoog kennisniveau 
bij organisatoren

• Regionale verwerking

• Ruim klantenbestand voor kwaliteitshout

• ANB-deelnames: 2014 – 2015 – 2017 



Houtpark St-Avold: korte historiek

• <1994 de eerste kiemen
• Vaststelling dat de betere kwaliteiten 

suboptimaal vermarkt werden

• Vaststelling dat de topkwaliteiten sterk verspreid 
werden aangeboden, waardoor interesse van 
gespecialiseerde kopers beperkt was.

• Vaststelling dat verkoopsystemen via houtpark
werkten in o.a. nabijgelegen Saarland

• Vaststelling dat topkwaliteitshout (ver)kopen 
specialistenwerk is



Houtpark St-Avold: korte historiek

• 1994: eerste verkoop houtpark St-Avold:
• Keuze om enkel de absolute top (snijfineer en 

meubelhout) aan te bieden in St-Avold.

• Samen brengen van houtvolumes van 
gelijkaardige kwaliteit die anders over een wijde 
regio verspreid liggen

• Makkelijk bereikbaarheid van het park voor 
buitenlandse kopers: afrit St Avold van A4/E25

• De ‘courante’ kwaliteiten worden verder 
traditioneel verkocht.

• Optimaal uitstalling van de waren



Houtpark St-Avold: korte historiek



Houtpark St-Avold: korte historiek

• Sinds 1994: 
• 10 438 m3 verkocht voor 5.803.000,00 € 

• Gemiddelde houtprijs 556 €/m3

• 0,14 % van totaal aangeboden volume ONF regio 
Grand Est voor 1,5 % van de bruto-omzet 
houtverkoop
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Deelname St-Avold 2017: 
Fase 1: Keuring op stam

• Winter 2015-2016 eerste selectie door de 
hameringsteams Zoniën en Meerdaal

• Taxatie door collega’s ONF juni 2016



Deelname St-Avold 2017: 
Fase 2: Exploitatie en keuring geveld

• Najaar 2016 zoeken erkend exploitant en transporteur 

• December 2016 velling

• 18 december aflevering in St-Avold



Deelname St-Avold 2017: 
Fase 3: Verkoop op houtpark

• Januari 2017 opmaak en verzending catalogus

• Beheer houtpark door ONF (o.a. sneeuwvrij houden)

• 16 februari 2017 opening inschrijvingen



Deelname St-Avold 2017: 
Resultaten



Deelname St-Avold 2017: 
Resultaten

• 17 eiken voor 93,47 m³

• Alleen de onderstammen. Bovenstammen eigen gebruik inrichting 
poort Meerdaal

• Gemiddelde prijs: 714 Eur/m³ tussen 453 Eur/m³ en 1088 Eur/m³

• Type kopers: 12 loten aan fineerbedrijven en 5 aan parketproducent 
allen uit Duitsland

• Naast eik op het park: Elsbes, Gewone es, Linde, Esdoorn, Olm, 
Perelaar, Peervormige lijsterbes,…

• Duitse zusterpark: ook Lork, Amerikaanse eik, Robinia, Haagbeuk, 
Pilzbuche, Berk, Wilde appel
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Deelname St-Avold 2017: 
Loont het de moeite

• Bruto-opbrengst: 66.739 Eur voor 93m³ 714 Eur/m³

• Kosten: 

• Exploitatie: 3.000,00 Eur excl BTW

• Transport naar St-Avold: 4.465,50 Eur excl BTW

• Netto-opbrengsten: 59.273,50 Eur. kosten keuring en begeleiding niet 
verrekend.

• Traditionele verkoop op stam:  93m³ * 90 Eur/m³: 8.730,00 Eur

• Meeropbrengst: 50.543,50 Eur

• Traditionele verkoop op stam:  93m³ * 178 Eur/m³: 16.554,00 Eur

• Meeropbrengst: 42.719,50 Eur





Vlaams houtpark: Waarom?



Vlaams houtpark: Haalbaar?

• Eerste vereiste voor kwaliteitshout: Zware afmetingen diameter 80 
cm en meer

• 2015-2016: ANB-domeinen: 894 m³

• Lat kwaliteit mag lager naar Duits/Nederlands model

• Mogelijk 2-jaarlijks

• Samenwerken bosgroepen, andere spelers

• Associatie met St-Avold voor de uitstraling



Partners

www.eco2eco.info
@projecteco2eco   fb/projecteco2eco


