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Arnhem 



De AVIH is een 
ondernemersorganisatie in de keten 
van bos tot eindproduct 
 

• adviseurs 
• aannemers 
• transport 
• verwerkende industrie 

 



 

 Internationaal 

 Bevolkingsgroei 

 Welvaartsgroei 

 Ontbossing 

 Plantages 

 Méér toepassingen voor hout 

 

 Nationaal 

 Vraag en aanbod    - rondhout 

   - gezaagd hout 

   - plaatmateriaal 

   - papier 

   - biomassa  

 

 Aanbieders en vragers 

 Produceren èn oogsten 

 
 



Green economy 

verandert de markt 



CO2 neutrale 
hernieuwbare 
grondstof 



Duurzaam bosbeheer geldt voor alle markten: 
óók duurzame energie, óók voor biobased 

24-11-2011 



Biobased economy  

Hout: concurrent voor Botox! 



Nederlands hout doet mee! 



Hout is goed voor het milieu 



Moderne houtoogst 
 goed voor het bos 

ook inlands hout heeft 
global position 



Biodiversiteit en hout in balans 



Meer oogsten: 

  méér hout uit bos 
  uit méér bos  
  uit landschap 
 
 



Hoogwaardig 
 hout 

voor de bouw 



grondstof voor papier-  
en platenindustrie 



Grondstof  
       voor 
             duurzame energie 





Geen voorraden, maar Just in Time Delivery 



Hout en bos gaan goed samen  
óók in Nederland 

 BOS  =  hout + natuur + CO2 + landschap +  
  recreatie + jacht + biodiversiteit 

Houtplantages bestaan niet in NL 

Bijgroei:  7,3 m3/jr/ha. 

Oogst:    3,4 m3/jr/ha. 



Flora- en Faunawet 



In exploitatie en rondhoutverzorging  

zagerijen en industrie 
 

STRESS 

• Broedseizoen 
 

- naaldhout/populier: jaarrond 

- hout uitslepen/ uitrijden tot 15 april (gemengd en loofbos) 
 

- hout afvoeren/ ruimen: jaarrond 
 

- werk op de bosweg: jaarrond 
 

• Te laat aanbesteden: frustratie in planning, inkoop, oogst, transport,  

 levering, verwerking 
 

• Méér hout en toch opleveringsdatum halen  

 (óók ondanks insporingsrisico en wegenschade) 
 

 

• Brand/ broedrisico in biomassa/ top-takhout opslag 
 

    

 
 





Het is verboden: 

• Art. 3.1.1. Opzettelijk nesten vernielen, beschadigen 
 

 

• Art. 3.1.4. Opzettelijk vogels te storen 
 

 

 

• Art. 3.1.5. Niet van toepassing is art. 3.1.4. als storing niet van                                   

          wezenlijke invloed is op staat van instandhouding van 

          de vogelsoorten 
 

• Niet-nakoming gedragscode niet strafbaar 



Op naar een  

 

Biobased  

economie  

 

zoals in  

 

1963? 


