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Kenmerken van kwaliteitshout 
Op de Nederlandse rondhoutveiling 

 

Door Robert van Eerden 

Bosgroep Zuid Nederland 
 

De Bosgroepen 

1200 leden, 400.000 hectare bos & natuur 

 
 
 

De Bosgroepen: samenwerking maakt sterk 

De Bosgroepen zijn coöperaties op het gebied van bos- en 
natuurbeheer.  

• het ondersteunen van leden bij het beheren van hun bos- en 
natuurterreinen;  

• het inhoudelijk behartigen van ledenbelangen;  

• het adviseren over natuurontwikkeling en –herstel,  

• landschap, cultuurhistorie en recreatie;  

• het verzorgen van aanvragen;  

• certificering (o.a. FSC, SNL); 

• bosbeheer en houtverkoop; 

• Organisatie Nederlandse Rondhoutveiling. 

• Onderzoek en ontwikkeling 

 

Houtoogst in Nederland 

Houtvoorraad Nederland: 80.866.000 m3 

Lopende bijgroei:      2.724.000 m3  

Velling*:         1.250.000 m3  

Verkoop via Bosgroepen:      150.000 m3 

Kwaliteitshout via de veiling: 1000 m3 

 

 

 

 

*Ruim 42.000 vrachtwagens hout 

 

Gebruikstoepassing hout Geschiedenis Nederlandse Rondhoutveiling (NRV) 

In de 18e en 19e eeuw waren er al houtveilingen 
of “holtmiening” 

 

In 1996 een kleine rondhoutverkoop van 70m3 
gestart op initiatief van Gemeente Arnhem in Park 
Sonsbeek 

 

In 1997 de eerste officiële rondhoutveiling zoals 
wij die nu kennen. 
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Hoeveelheden NRV 
Veiling jaar volume eenheid gem. prijs/m3 

          

1 1997 120 m3 € 73,94 

2 1998 305 m3 € 79,82 

3 1999 518 m3 € 121,64 

4 2000 701 m3 € 153,76 

5 2001 727 m3 € n.b. 

6 2002 519 m3 € 109,39 

7 2003 832 m3 € 112,44 

8 2004 750 m3 € 118,52 

9 2005 589 m3 € 132,49 

10 2006 751 m3 € 165,25 

11 2007 514 m3 € 195,47 

12 2008 740 m3 € 143,49 

13 2009 907 m3 € 130,58 

14 2010 742 m3 € 172,67 

15 2011 1105 m3 € 135,00 

16 2012 774 m3 € 145,00 

17 2013 842 m3 € 125,50 

18 2014 745 m3 € 158,47 

19 2015 830 m3 € 157,00 

      20     2016      935        m3 €            189,00 

      21     2017      850        m3 
€
             235,00 

Waarom Houtveiling? 

• Meer aandacht voor hoge  

     kwaliteit hout uit Nederlandse bos 

• Zorgen dat deze Kwaliteit een 
hogere prijs oplevert voor de 
boseigenaar 

• Optimale toepassing van hout 

• Diversiteit kan ook kwaliteit leveren 

• Verlengen van de houtketen (Co2) 

Hout op waarde geschat 

Waarde is afhankelijk van: 

•  Kwaliteit van het hout 

• “Zeldzaamheid” van het hout 
 

 

Wat is houtkwaliteit: 
 

de mate waarin hout voldoet 

aan het gekozen gebruik. 

 

 

 

Hout op waarde geschat? 

Kwaliteit van hout: 
 

•   Houtsoort 

•   Vorm van het hout 

•   Taklittekens 

•   Gezondheid 

•   Diameter 

 

Hout op waarde geschat 
Kwaliteit van hout 

  

Houtsoort 
  

 Es:   buigzaam 

 Thuja:  duurzaam 

 Beuk:  hard 

Populier: zacht, lange vezels 
 

 

 

Hout op waarde geschat  

Kwaliteit van hout 
 
 

 

Vorm van het hout 
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Hout op waarde geschat  

Kwaliteit van hout 
 
 

 

Taklittekens 

 

Hout op waarde geschat  
Kwaliteit van hout 

 
  

Gezondheid 

 

Hout op waarde geschat  
Kwaliteit van hout 

  
  

Diameter 

 

Biodiversiteit en duurzaamheid kunnen goed 
samengaan met  kwaliteit 

 

Vakmanschap 
 

 
 

Vakmanschap en houtkennis zijn zeer 

belangrijk bij de teelt van kwaliteitshout 

Douglas telen kan zelfs mijn schoonmoeder, 
Eiken telen is een vak (VNBL). 
 
Maar Eiken samen met Douglas telen is een 
vak apart (RvE) 

 

Vakmanschap 
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Vragen?? 


