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eco2eco in het kort

• Doel: hogere economische en ecologische waarde van 

bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland

• Concreet: duurzaam bosbeheer waarbij het mogelijk is 

natuurdoelen te realiseren en tegelijkertijd economisch 

interessant kwaliteitshout te oogsten

• Werkwijze: in samenwerking met houtverwerkers en 

houthandelarenhouthandelaren

• Looptijd project, juni 2016 tot eind mei 2019

• Uitvoering: door Vlaamse- en Nederlandse partners 

• Financiering: Interreg V Vlaanderen - Nederland



Eco2eco inhoudelijk

• Innovatieve beheermethoden (QD) 

• Houtmarkt en kwaliteitshout 

• Afstemmen vraag en aanbod door 

• efficiëntere vermarkting van het • efficiëntere vermarkting van het 

kwaliteitshout 

• en stimulering van lokale en regionale 

houtindustrie

• Kennisontwikkeling en – verspreiding



Analyse rondhoutprijzen en 

prijsbepalende parameters

• M. Boosten, F. Voncken, D. Van der 

Heyden, J. Oldenburger & B. De Somville

(Probos en Bos+)

• Doel: inzicht in de houtmarkt• Doel: inzicht in de houtmarkt

• Is de markt klaar voor kwaliteitshout?

• Eerst inzicht in vraag en aanbod!

• Prijszetting rondhout in de regio

• Analyse prijsbepalende factoren 5 jr.



Methode

• Database met gegevens verkochte loten 

(273 stuks; 2013 - 2016)

• Statistische analyse

• Interviews met 22 bedrijven • Interviews met 22 bedrijven 

(exploitanten, handelaren en 

verwerkers) en terrein-eigenaren (2)

• Workshop

• Veilinghout prijzen analyse ((F)A hout)



Bevindingen (Quizvraag 1)

Loten bestaande uit 100% naaldhout 

hebben een significant hogere prijs dan 

naaldhoutloten waarin loofhout is 

bijgemengd. bijgemengd. 

Vraag vanaf welk  % treedt het verschil op?

A 18%

B 26%

C 33%



Bevindingen (Quizvraag 2)

De houtprijs neemt toe naarmate het 

verkochte lot groter is. Er blijkt sprake van 

een omslagpunt. Daarboven is het effect 

op de prijs veel minder. Waar ligt die?op de prijs veel minder. Waar ligt die?

A 400 - 500 m3

B 600 – 700 m3

C 800 – 1000 m3/lot



Bevindingen (Quizvraag 3)

Voor kwaliteitshout ((F) A) wordt op 

rondhoutveilingen een veel hogere prijs 

betaald dan voor loten met een aandeel 

kwaliteitshout. Het verschil kan oplopen kwaliteitshout. Het verschil kan oplopen 

tot:

A 3 keer hoger

B 3,5 keer hoger

C 4 keer hoger



Bevindingen (Quizvraag 4)

Het afvoeren van tak- en tophout blijkt 

kostenverhogend. Wat is het effect op de 

houtprijs?

A Geen effectA Geen effect

B € 5/m3 hoger

C € 10/m3 hoger



Overzicht stuurbare

parameters 

• Menging houtsoorten +

• Wijze van vermarkten +

• Omvang lot +

• Diameter = (lijkt weinig effect)• Diameter = (lijkt weinig effect)

• Kwaliteit van het hout ?? (data gebrek)

• Schoon- en ruimingstijd (+) ? (idem)

• ….. WELKE ONTBREKEN?



Discussie

• Zijn de resultaten uit de grensregio ook 

van toepassing op midden en oost NL?

• Is minder mengen van loten een reële 

optie gezien de gewenste omvang?optie gezien de gewenste omvang?

• Heeft het zin aanvullende onderzoek te 

doen naar prijseffect van schoon- en 

ruimingstijden?



Dank u! 

Jaap van den Briel en Martijn 

Boosten

Stichting Probos



Financiering

Project eco2eco is gefinancierd binnen het 

Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het 

grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 

met financiële steun van het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling. Regionale Ontwikkeling. 

Meer info: 

www.eco2eco.info

www.grensregio.eu



Partners

www.eco2eco.info
@projecteco2eco   fb/projecteco2eco


