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De casus is onderwerp tijdens een strategiesessie over onze
houtzagerij. Na een generatiewisseling en verjonging van het
team houtmeesters is het goed met elkaar te sparren over
ontwikkelingen in de markt en positionering van het bedrijf.
We streven naar korte ketens en exclusieve samenwerking.
Het is fijn dat we in huis veel ketenkennis hebben. Er zijn
collega’s met echt verstand van bosbouw, in- en verkoop
rondhout, houtbewerking en bouw. Samen hebben we een
groot netwerk. Wat we alleen niet eerder gedaan hebben,
is al die knappe koppen eens bij elkaar zetten.
De koers wordt dat we ons beter gaan profileren
als specialist in afwijkende maten eiken balken
en gebinten. En exclusief samenwerking zoeken
met (hout)bouwers. Belangrijk is ook circulair
denken. Hoe kunnen we reststromen hout
beter en hoogwaardiger verwaarden in duurzame
toepassingen? Zo hebben we recent een gela
mineerde houten vloer ontwikkeld die geschikt
is voor vloerverwarming.
Op Twickel oogsten we zo’n 4000 m3 hout per jaar.
Het mooiste hout gaat natuurlijk naar onze eigen
houtzagerij. Houtbouw wordt steeds populairder
en dat merken we. Het levert nu al mooie
orders op voor exclusieve woningen. Ook zagen
we buitenmeubilair voor Staatsbosbeheer en
hout voor autarkische recreatiewoningen van
Natuurmonumenten op de Markerwadden.
En de nieuwe gevelbekleding van basisschool Erve Hooijerink
komt ook van onze houtzagerij. Onze nieuwste rood-voorrood woningen in Twente en Wassenaar maar ook de
toekomstige recreatiewoningen op camping Westerholt
worden ontworpen en gerealiseerd als houtskelet woningen.
De overige houtoogst wordt verkocht en verwerkt tot
kist-, pellet, vezel- en papierhout. FSC-gecertificeerd
waarbij we werken met de zogenaamde Woodstock-methode.
Daarbij wordt gekeken naar de bijgroei in het bos en wordt
er niet meer geoogst dan er bijgroeit. De allerlaatste stap
is toepassing als biomassa voor bijvoorbeeld de verwarming
van het kasteel, of voor particulieren als brandhout.
Voor velen een hobby. Ik heb zelf nog een bultje te gaan,
maar hout kloven en stapelen is lekker buitenwerk!
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Met medewerkers van onze houtzagerij kijk ik naar een
Instagram-waardig filmpje dat laat zien hoe een eeuwenoude
boerderij haar gebinten weer terug krijgt. De fraaie, massief
eiken balken ogen als pilaren in een kathedraal. “We bouwen
terug in de tijd, maar klaar voor de toekomst”, zegt de
aannemer over de nieuwerwetse constructie. Want er is met
een innovatieve combinatie gewerkt van hout en stalen platen
met trek- en duwstangen. Het is een resultaat van een nauwe
samenwerking tussen houtzagerij, aannemer, constructeur,
houtbouwer en architect. Oude en beproefde technieken zijn
hierbij gecombineerd met specialistische computergestuurde
hout- en metaalbewerking.

