
Proces-schaal Procesfactor STERKTE ZWAKTE KANS BEDREIGING

Lange Keten Geografische schaal van het aanbod Bij straal van 30km blijft het vervoer beperkt

Huidig houtbestand biedt geen kwaliteit. Er is een grote weerstand 

tegenover veranderingen Robinia en Douglas voor nieuwe producten Globalisering. Bestaande wetgeving.

Bij de provincie zijn opstartfondsen beschikbaar transport via het water in bulk Afstand met grote CO2-uitstoot

Bereikbaarheid langs de wegen is groot

Lange Keten Geografische schaal van de vraag Identificeerbaarheid blijft intact CO2-uitstoot nog niet controleerbaar Vraag naar notelaar

Seizoensgebonden

Lange Keten Productgamma Voorraad aan naaldhout is groot Tijd nodig voor omvorming naar andere producten Qd, individuele verkoop Transport en logistiek zijn kostenintensief

Berk en eik zijn alom tegenwoordig Zwarte els voor materiaaltoepassingen Onvoldoende vraag naar streekeigen producten

Lokale tewerkstelling stijgt

Cellulose uit berk haalt hoge efficiëntie

Kleine percelen in huidig landschap Kavelruil in het landschap

Lange Keten BTW 6% voor inkoop van de grondstof kans op winsten uit BTW

21% voor verkoop als materiaal

Lange Keten Vennootschapsvorm Coöperatie

Bosgroepen + agroforestry

Lange Keten Eigendom Vandaag geen controle op product omdat aannemer eigenaar wordt Mengvorm eigen beheer/aannemers

Lange Keten Minimale handling Lokale aannemers hebben kennis en technologie In functie van het sortiment: kwaliteitshout in eigen beheer / bulk voor de aannemers

Korte Keten Geografische schaal van het aanbod Voor brandhout zijn kleine volumes OK Inventarisatie is kostenintensief Door centraal beheer kan lokaal hout eindelijk vermarkt worden Inventarisatie van het effectieve gebruik is moeilijk

Ecologische oogst mogelijk Voor snippers is groot volume nodig De hele streek heeft baat bij het landschap Verschillende eigenaars vertroebelen het plaatje

Minder afhankelijk van de energiemarkt Is het economisch leefbaar met grote administratieve kosten? Continuiteit van aanbod is niet gegarandeerd

Korte Keten Geografische schaal van de vraag Stockage is bottleneck Publieke gebouwen en boeren vragen energiehout Gasprijzen zijn te laag

Wetgeving is ingewikkeld

Korte Keten Productgamma basiskwaliteit is laag Gesloten keten proberen in te stellen

Stockage is duur Afdoen in functie van de vraag

verwerkingskost is te hoog Eventueel de rest op een lokale markt brengen Lokale markt is er nog niet

vervuiling is groot

Niet kostenefficiënt

Onbetrouwbare prijzen

Korte Keten BTW Als eigenaar heb je geen BTW-verplichtingen

Korte Keten Vennootschapsvorm Geen extra logistieke investeringen nodig Coöperatievorming is toekomstgericht de beste weg Personeelskosten van beheer zijn te hoog

Marktplaats werkt als centrale bank

Korte Keten Eigendom Kosten worden hoog als producten niet uit eigen eigendom komen

Korte Keten Minimale handling Stockage en drogen minimaal in korte keten
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