
16-17-18-19-20_thema-artikel.indd   16 25-02-21   12:26



Voor die hobbels is Paul Reef, eige-
naar van RTT Houtimport in Goor, niet 
bang. Hij kent het klappen van de zweep 
als het op het importeren van hout aan-
komt. Vandaag de dag concentreert hij 
zijn talenten op de invoer van azobé uit 
West-Afrika. “Ik verwacht dat 2021 weer 
een goed jaar wordt”, klinkt het. Paul 
Reef voegt hier wel een belangrijk zinne-
tje aan toe: “Voor degene die hout 
heeft.”

De perikelen rondom het containerver-
voer vanuit Azië treffen immers ook de 
beschikbaarheid van hout afkomstig uit 
andere werelddelen. “Wanneer hout uit 
Azië moeilijk leverbaar is, verschuift de 
vraag. Ik focus me alleen op West-Afrika 
en de vraag naar azobé neemt merkbaar 
toe. Tja, en als de vraag er is, moet de 
importeur die maar invullen.”

GEEN RISICO
Voor leveringsproblemen is hij niet 

bang. “Ik zit al 30 jaar in de azobéhandel 

en zie geen hele grote fluctuaties daarin. 
Als het er is, wordt het verkocht. En als 
het er niet is, wordt het niet verkocht. 
Qua prijs gebeurt er niet veel. Ook aan 
de inkoopkant niet. Ik heb mijn volumes 
in bestelling staan en weet dat mijn leve-
ranciers gaan leveren.”

Maar hoe zit het met de certificering 
van het Afrikaanse hout dat hij impor-
teert? Paul Reef: “Dat is niet altijd gecer-
tificeerd; wel is alles volgens de EUTR 
genormeerd. Het hout is van legale her-
komst en ik laat het ter plekke toetsen 
door verschillende onafhankelijke bu-
reaus die zelf ook FSC-certificering 
mogen doen. Op dit moment kan ik er 
zelf helaas niet naartoe om het te contro-
leren, maar ik wil zeker geen risico lopen. 
Het hout heeft geen FSC- of PEFC-label 
omdat de beschikbaarheid daarvan te 
gering is. Dat is verder geen probleem. Ik 
lever aan de voorraadhoudende groot-
handel en die weet wat ik op voorraad 
heb en wat ik lever.”

TUINSEIZOEN LOOPT 
GEWOON DOOR
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TUIN & GWW

T h e m a - a r T i k e l

Na een druk en succesvol jaar maken im-

porteurs en leveranciers van tuinhout zich 

op voor seizoen 2021. Op adem komen is 

er in de sector niet bij. Zelfs in december 

en januari ging er het nodige tuinhout 

‘over de toonbank’. De importeurs en 

handelaren zijn optimistisch. Ook over 

toepassingen in de grond-, weg- en wa-

terbouw. Want daar heeft hout een deel 

van de markt terugveroverd. Toch zijn er 

enkele hobbels in de weg.

<< Outdoor Life Group is Europa’s 

grootste tuinhoutspeler.

<< Extra voorraden op 

meerdere locaties (Outdoor 

Life Group).

>> Azobé bij 

RTT Houtim-

port.
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OP TIJD INKOPEN
Novum Timber in Gramsbergen is een 

nieuwkomer in de wereld van tuin- en 
GWW-hout en vol ambitie. Deze impor-
teur van gezaagd en geschaafd hardhout 
kwam eind 2019 uit de startblokken en 
kon gelijk flink aan de bak. “Aan de hand 
van de aanvragen begin dit jaar verwacht 
ik dat we dit piekmoment wel kunnen 
vasthouden”, zegt directeur-eigenaar 
Dick van leeuwen optimistisch.

Met de vraag zit het dus wel snor. 
Geldt dat ook voor het aanbod? “Door 
de hoge prijzen van containertransport 
en de schaarste aan containers voor ver-

voer vanuit Azië, wordt de druk verlegd 
naar andere continenten”, legt Van leeu-
wen uit. “Het gedoe in Azië heeft een 
prijsstijging van Zuid-Amerikaans en Afri-
kaans hout tot gevolg.”

Om de voorraad in 2021 op peil te 
kunnen houden, startte Novum Timber 
daarom bijtijds met inkopen. Van leeu-
wen: “Wij begonnen in augustus, sep-
tember al met de inkoop. Al ben je als 
startende ondernemer natuurlijk gebon-
den aan wat je kunt. Toch hebben we 
maximaal ingezet op een maximale voor-

raad. Desondanks merken we dat die 
zienderogen slinkt. Daarom sturen we 
elke week bij zodat we in april, mei en 
juni over een fatsoenlijke voorraadpositie 
beschikken. We merken daarbij echter 
dat sommige houtsoorten tot en met 
juni, juli niet meer behoorlijk te verkrijgen 
zijn. Cumaru was in december al schaars 
en op dit moment krijg je daar geen fat-
soenlijk contract meer voor ingedekt.”

AANDEEL GECERTIFICEERD 
HOUT VERGROTEN

Bij Novum Timber zijn Braziliaanse 
hardhoutsoorten zoals ipé zeer in trek. 
“Sinds wij iets meer dan een jaar geleden 
van start gingen, zien wij dat ipé in Ne-
derland steeds meer marktaandeel ver-
overt. Er wordt een flinke portie geld in 
de tuin gestoken en dan gaat vaak de 
voorkeur uit naar een duurzaam en kwa-
litatief mooi stukje hardhout.”

Wat betreft certificering zegt Van leeu-
wen: “Ipé en cumaru voor vlonderplan-
ken leveren we met een 100% FSC-
keurmerk. Ook ruwe houten palen van 
azobé zijn allemaal 100% FSC-gekeurd. 
We willen graag ons aandeel gecertifi-
ceerd hout vergroten en zijn daar druk 
mee bezig. Overigens signaleer ik dat die 
ruwe houten paal groeiende concurrentie 
krijgt van de betonnen paal.”

Dick van leeuwen merkt tevens op dat 
het onzichtbaar bevestigen van vloerde-
len, gevelbekleding en schuttingplanken 
steeds meer in zwang komt. “Alles moet 
strakker en stilistisch verantwoord zijn. 
Toogschermen zie je bijna niet meer.”

Al met al heeft Novum Timber een 
hectisch eerste jaar achter de rug. “Toen 
de coronacrisis begon, konden we elk 
houtje dat we binnen kregen kwijt. De 
vraag oversteeg het hele jaar het aan-
bod. Gelukkig konden we goed inkopen, 
mede dankzij een prettige medewerking 
vanuit Zuid-Amerika. Normaal zijn de-
cember en januari de maanden waarin je 
even op adem kunt komen, maar daar 
was dit jaar geen sprake van. Toch heb-
ben we in de organisatie alles op de rails 
en zijn we helemaal klaar voor 2021. We 
gaan gewoon lekker door.”

OVERVERHITTE SITUATIES
Voor grote volumes in naaldhout komen 

we uit bij de Outdoor life Group. Deze 
Europees georiënteerde producent van en 
groothandelaar in tuinhout en tuinverblij-
ven is actief in de gehele waardeketen. In 
Nederland richt de onderneming zich met 
het in Kampen gevestigde Woodvision op 
het specialistenkanaal. Daarnaast zet 
vanuit Gouderak de Outdoor life Group 
zich in voor het retailkanaal. 

“De piek van het afgelopen tuinhout-
seizoen was gigantisch”, omschrijft di-
recteur Paul Gijsberts het jaar 2020. “De 
forse mondiale vraag naar Europees 
naaldhout oversteeg het aanbod, waar-
door er oververhitte situaties ontstonden. 
Daarnaast is er ook gewoon een maxi-
mum aan orders wat je binnen je bedrij-
ven op één dag aankunt.”

Voor dit jaar zijn er maatregelen getrof-
fen om beter aan de vraag te kunnen 
voldoen. Zo is er in Gouderak flink geïn-

‘GEEN TIJD GEHAD 
OM OP ADEM TE 
KOMEN’
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vesteerd in nieuwe orderpick-straten en 
in een nieuw systeem voor warehouse-
management. Bovendien heeft het bedrijf 
extra voorraden aangelegd op meerdere 
locaties. Een ‘must’, aldus Paul Gijs-
berts: “We verwachten weer een flinke 
vraag naar onze producten. Het geld 
wordt immers nog steeds besteed aan 
het opknappen en verfraaien van de 
eigen woning en tuin.”

UITDAGINGEN MET DOUGLAS
Europees gezien is de Outdoor life 

Group de grootste tuinhoutspeler. De on-
derneming runt een eigen vuren- en gre-
nenzagerij in Zuid-Duitsland. Paul Gijs-
berts benadrukt dat er nog steeds vol-
doende rondhout wordt aangevoerd, 
maar dat de prijzen wel flink onder druk 
staan.

Voor douglashout voorziet hij de no-
dige uitdagingen. “Het wordt lastiger en 
lastiger om goed douglas te leveren. De 
vraag overstijgt het aanbod - en de situ-
atie wordt eigenlijk alleen maar proble-
matischer. Hoewel we goede kanalen 
hebben en ruimschoots op tijd begonnen 
met de opbouw van voorraad, moeten 
we niet verbaasd staan te kijken als en-
kele kopmaten snel opraken.” Toch nu-
anceert Gijsberts zijn verhaal enigszins: 
“We hebben in Nederland opgeteld 16 
hectare aan opslaglocaties. Daar past 
wel wat op!“

MIX & MATCH-CONCEPT
Naast het aanbieden van onbehandeld 

hout is de Outdoor life Group een be-

langrijke marktpartij in geïmpregneerd en 
gedompeld tuinhout. “Over het algemeen 
impregneren wij in de kleur groen, maar 
speciaal voor douglas bestaat ook de 
mogelijkheid om kleurloos te impregne-
ren. Daarmee behoudt het materiaal de 
rode natuurlijke uitstraling die de consu-
ment zo graag ziet. En tegelijkertijd be-
schermen we het hout tegen snelle ver-
grijzing”, aldus Paul Gijsberts.

“Daarnaast dompelen we tuinhout. 
Een goed voorbeeld is het zwarte 
Zweedse rabatprofiel. Afgelopen jaar 
zagen we een flinke toename in het ge-
bruik van zwart gedompeld tuinhout voor 
schuttingen en de wanden van overkap-
pingen. In combinatie met mooi levend 
groen is dat een echte eyecatcher in de 
tuin.“

Voor dit seizoen pakt de Outdoor life 
Group onder andere uit met een nieuw 
lattenscherm van geïmpregneerd naald-
hout, dat ook in gedompeld zwart be-
schikbaar is. Daarnaast is er het ‘mix & 
match’ schuttingconcept. Dit omvat 
sleufpalen van groen geïmpregneerd of 
gedompeld zwart. Met daartussen ver-
schillende schuttingtypes, zoals rhom-
bus, Zweeds rabat of het blokhutprofiel. 
Een mooi concept waar het team van 
Paul Gijsberts veel van verwacht.

Ook op het gebied van vlonders zit  
de firma niet stil. “Dit jaar vervingen we 
de bekende vlondertegel door een 
nieuwe moderne variant met een glad 
profiel. Erg gaaf en inspelend op de 
trend van het vergroenen van stedelijke 
balkons.”
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GWW LOOPT WEER WARM VOOR HOUT
Nadat jarenlang de toepassing van hout in de grond-, weg- en waterbouwsector onder druk stond, 
volgde er in 2020 opeens een kentering. De intensieve reclamecampagne vanuit de houtbranche lijkt 
zijn vruchten af te werpen.
RTT Houtimport in Goor levert azobé voor damwanden en draglineschotten en directeur-eigenaar Paul 
Reef bespeurt een toegenomen vraag. “Dat heeft zeker ook met de acties van Centrum Hout/VVNH te 
maken. Daarnaast is hout van zichzelf een duurzaam product. Het heeft een natuurlijke uitstraling, kan 
hergebruikt worden en vernieuwt zichzelf.” Wat wil je nog meer, lijkt Paul Reef te willen zeggen.
Ook bij Novum Timber in Gramsbergen spreken ze van een aangetrokken vraag. Hoewel er vanuit de 
GWW wat minder druk op staat dan op het tuinhout, dreigt ook daar het gevaar van een tekort. Direc-
teur-eigenaar Dick van leeuwen: “Wij beleveren de houthandel en kunnen aan de inkoopkant goed aan 
GWW-hout komen. Maar je merkt wel dat ook in de GWW er af en toe sprake is van schaarste. Dat is 
jammer. Want na de positieve commotie die er is gemaakt voor hout, moet het volume er wel zijn. En 
dienen we met zijn allen te blijven voldoen aan de behoefte.”

<< Mix & 

match: douglas 

palen en 

Zweeds rabat 

(Outdoor Life 

Group).

>> Terrastegels 

van Outdoor Life 

Group.
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Wat Paul Gijsberts betreft mag het 
tuinseizoen beginnen. “We zijn er klaar 
voor: overal komt het hout zowat door 
het dak. Dus het wordt tijd dat we het 
hout naar de klant kunnen gaan uitrij-
den.”

ROBUUSTERE MATEN
Rode draad in de verhalen van tuin-

houtleveranciers is de krappe beschik-
baarheid van het populaire douglas. Wat 
kan een specialist als Douglas-hout.nl in 
Ede daarover vertellen? Algemeen mana-
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ger Kees van den Belt: “In de eerste an-
derhalve maand van dit jaar hebben wij 
al meer omgezet dan vorig jaar rond 
deze tijd. Het is nu eenmaal een ideale 
houtsoort voor in de tuin en wij leveren 
aan iedereen. Ongeacht of er slechts 3 
plankjes of 4 volle vrachtwagens zijn be-
steld.”

Met een omzetgroei van 60 tot 70 pro-
cent bleek 2020 een buitengewoon jaar 
voor Douglas-hout.nl. Al wordt het en-
thousiasme toch enigszins getemperd 
door problemen met de levering van 

douglas. Van den Belt: “Bepaalde maten 
zijn moeilijk beschikbaar. Gelukkig heb-
ben we afgelopen jaar op tijd hout inge-
kocht en contractueel vastgelegd. Er is 
ook al veel geleverd, maar een aantal 
maten wordt schaars. Zoals palen met 
een kopmaat van 150x150 en een lengte 
van 5 à 6 meter. langere lengten worden 
spaarzaam geleverd. Die voorraad is 
klein.”

De schaarste heeft een effect op de 
houtprijs. In 2020 kon Douglas-hout.nl 
de prijzen lang vasthouden. Pas op 1 
december moest het bedrijf dit loslaten. 
Half februari ging de verkoopprijs weer 
omhoog om de inkoopkosten te kunnen 
blijven volgen. Het is ook de toegeno-
men vraag uit Amerika en China die druk 
op de markt zet en douglas duurder 
maakt. Desondanks blijft de klant voor 
deze houtsoort kiezen. Waarbij Douglas-
hout.nl merkt dat de vraag naar robuus-
tere maten groeit. “Dat is het hele jaar al 
zo geweest. De verkoop van palen in 
200x200 loopt als een trein.”

DOUGLAS DEUREN
Door de toegenomen vraag zag het 

bedrijf zich genoodzaakt uit te breiden. 
“Sinds december hebben we er in Ede 
een tweede opslagruimte bij. Daar kun-
nen we vrachtwagens voor de groothan-
dels laden. We konden de houtvoorraad 
gewoon niet meer kwijt en hadden zelf 
geen werkruimte meer.”

Douglas-hout.nl produceert weliswaar 
niet zelf, maar verzaagt en profileert hout 
tot onder andere Zweeds rabat, spon-
ning- en vlonderplanken. Dit jaar wil  
het bedrijf ook een eigen productielijn 
opzetten voor deuren, uiteraard van 
douglashout. Kees van den Belt blikt 
terug: “We zijn een relatief jong bedrijf 
van 8 jaar oud. Het is heel bijzonder om 
te zien welke ontwikkelingen de laatste 
jaren allemaal de revue hebben gepas-
seerd.” <<

‘HET HOUT 
KOMT 
ZOWAT 
DOOR HET 
DAK’

>> Gigantische piek 

in 2020 (Outdoor Life 

Group).

>> Douglas-hout.nl 

breidde uit in Ede.

>> Machinale van 

Douglas-hout.nl.
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