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Hollands hout

Van de 90.000 hectare bosgebied die Staatsbosbeheer onder zijn hoede
heeft, wordt een klein gedeelte gebruikt om hout te oogsten. Eerlijk hout;
voor papier, meubels en voor in de haard.

Met de grootste zorg beheert
Staatsbosbeheer 90.000 hectare
bosgebied. Een derde daarvan
wordt zoveel mogelijk met rust
gelaten, omdat dit een bijzondere
natuurwaarde heeft. Dode bomen
blijven liggen, wat goed is voor
dieren, planten en paddenstoelen.
In het overige deel van de bossen
kunnen bezoekers komen.
Sommige bossen gebruikt
Staatsbosbeheer om hout te
oogsten. Hout van eigen grond is
een goed alternatief voor tropisch
hardhout of hout uit andere
kwetsbare oerbossen. Er zijn
allerlei toepassingen voor: van
tuinhout tot haardhout en van
papier tot plaatmateriaal voor
huizenbouw en woninginrichting.

CO2 neutraal
Bij het verbranden van haardhout
komt het broeikasgas CO2 vrij.
Toch is stoken op hout
milieuvriendelijker dan stoken op
olie of gas. Op de plaats van het
geoogste hout worden namelijk
weer nieuwe bomen geplant.
Doordat die CO2 op uit de lucht
opnemen, compenseren zij de
broeikasgassen die bij het
houtvuur zijn vrijgekomen.

Groengoed
Bij Hornbach en Praxis levert
Staatsbosbeheer kant-en-klare
houtproducten aan onder het
eigen label Groengoed. Gamma
en Karwei verkopen hout uit de
bossen van Staatsbosbeheer, dat
door anderen tot eindproduct is
verwerkt en aangeleverd. Dit is
herkenbaar aan het logo van
Staatsbosbeheer. In beide
gevallen heeft het hout bovendien
het FSC (Forest Stewardship
Council) keurmerk. Dit staat
garant voor een duurzaam
gebruik van de bossen van
herkomst, inclusief herplant als
compensatie van geoogste
bomen. Een veel gebruikte
houtsoort is lariks, met een
garantie van zeven jaar voor
bovengrondse toepassingen
zonder voorbehandeling.

Zorgvuldig bosbeheer
Voor een goed bos moet er af en
toe worden gekapt. Daardoor
krijgen de overgebleven bomen
de kans om gelijkmatig uit te
groeien. Op vrijgekomen plaatsen
komt nieuw bos voor de
toekomst. Bij de houtoogst werkt
Staatsbosbeheer volgens de
Gedragscode Zorgvuldig
Bosbeheer. Op basis daarvan
zorgt Staatsbosbeheer dat de
houtkap zo min mogelijk
verstoring van planten en dieren
in de omgeving oplevert.



2

Haardhoutmaand
Wat voelt er beter dan een
vuurtje van hout dat verantwoord
geoogst is? Bij Staatsbosbeheer is
het in februari 2013
haardhoutmaand. Op
verschillende locaties in het land
kun je haardhout inslaan. Zo zit jij

straks bij een milieuvriendelijk
knapperend haardvuurtje. Kijk
voor meer informatie op
http://www.staatsbosbeheer.nl/h
aardhout.
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