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WOODlife?

 Nederlandse eigenaars; bosbouwkundigen van origine
 Maakt vooral multiplanken
 Productie in Marijampole, Litouwen sinds 2008
 Passie voor hout
 Kwaliteit wint altijd
 Veel maatwerk
 Positie in de markt



1  De markt voor houten vloeren

2016:  80.000.000 m2

Parket productie & consumptie 1990-2016 (Bron: FEP)



1 De markt voor houten vloeren

Productie per type in 2016 (Bron: FEP)



1 De markt voor houten vloeren

Productie per soort in 2016 (Bron: FEP)

FEP nieuwsbrief juni 2017: 
“As opposed to the brightening market picture, the growing shortage of oak as primary raw 
material source remains a major concern and has to be stressed once again.”



2  Multiplanken

 Multiplanken 
 Eik, es, douglas, iep, Am noot.
 Dikte: 16/21 mm
 Onderlaag: waterbestendig Baltisch berken multiplex
 Breedtes van 70 tot 300 mm
 Lengtes van 350 tot 4000 mm
 Specials: kwartiers, veeneik/-es/-iep, exoten
 Patronen: visgraat, Hongaarse punt en meer.
 Maatwerk: dimensionaal, velling, stopsel, afwerkingen
 25 jaar garantie, ook op vloerverwarming



3 Kwaliteit in productie

Conventionele methode WOODlife’s methode

Toplagen gezaagd uit KD planken tot 5.7 a 6.0 mm
Toplagen vers gezaagd van de stam tot 7 en 9 mm,
gedompeld in de parafine, opgelat op aluminium en
rustig gedroogd

Resultaat: toplaag met spanning, ruw oppervlak,
haarscheuren, droogvlekken

Resultaat: rechte, spanningsvrije toplagen, geen
haarscheuren, geen droogvlekken

Toplaag op gereed product meestal ca 5.5 mm Toplaag op gereed product ca 6.5 mm





Litouwen



Litouwen



Litouwen

géén droogvlekken!



4  Esthetische kwaliteit

 Noesten
 Scheuren
 Kleurverschillen
 Hart
 Spint
 Zaagwijze
 Afwerking



Douglas, sortering: Mix



Douglas, sortering:  Select



Douglas, dode noesten vervangen



Eiken, sortering: Select/Natuur



5 Trends

A.   Vraag naar multiplank van Europese makelij groeiende. 
1. Kostprijs China stijgt
2. Meer aandacht voor kwaliteit en verantwoorde productie

(geen Chinese rommel, komst EUTR)
3. Kortere levertijden, lagere voorraad

B. Markt voor multiplank nog steeds groeiende ten koste van massieve
vloeren. Daardoor meer vraag naar brede en lange vloerdelen in een
‘hoge’ sortering.

C. Stijgende vraag naar Europese producten US/CA. EU netto exporteur.
D. Stijgende welvaart = meer vraag naar luxe producten en ‘design’
E. Materiaalgebruik in interieur en exterieur



Eiken, hoofdkantoor Statoil





6 De markt voor kwaliteitshout

Eiken
 Mondiale markt door globalisering
 Stijgende vraag vanuit Azië
 Prijzen in de lift
 Schaarste op de eikenmarkt in alle sorteringen
 Aanbod daalt
 Productie verder Oostwaarts
Douglas
 NL/DE/DK/FR
 Alleen onderste stamstukken



Tips, voor wat het waard is:

- Plant (winter)eiken!

- Plant of verjong douglas! 
kroon het zo hoog mogelijk op en vermijd natuurlijke
takafstoot boven de opgekroonde hoogte. Liever een dikke
gezonde noest, dan een kleine dode.



Vragen?
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