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Voorafgaandelijke opmerkingen 
De pijlen naast iedere prijscategorie wijzen op de tendensen. 

 
De vermelde prijzen zijn gangbaar: 
 

1. Voor normale uitbatingsomstandigheden (vlak of slechts lichthellend terrein, gemakkelijk toegankelijk, geen 
bijzondere kap - en uitbatingsbeperkingen of-moeilijkheden); 

 
2. Voor normale marktvoorwaarden (uitstel van betaling, verkoopskosten, waarborgsom, uitstel en voldoende 

termijn voor uitbating); 
 

3. Voor loten die een voldoende houtvolume uitmaken. 
 

Naaldboomsoorten 
- De weergegeven prijzen zijn gebaseerd op een verkoopbaar commercieel volume met schors, en voor hout 

gekapt uit dunning. 

- He hout moet van goede kwaliteit zijn, met goede rechtheid, met weinig takkigheid en met een normaal 
stamverloop, zonder rottingen of kogelinslagen. 

- Voor fijnspar, zijn de opgenomen prijzen als volgt:  

• dunningsprijzen voor de afmetingen 20-39,40-59,60-69,70-89, voor de afmetingen 60-69,70-89, 10 % 
meerwaarde ingeval kaalkap;  

• prijzen voor kaalkap voor de afmetingen 90-119, 120-149, 150-179, 180/+ 

- Voor het overig naaldhout zijn de opgenomen prijzen als volgt: 

• dunningsprijzen voor de afmetingen 20-39,40-59,60-69,70-89, 90-119, 120-159, voor de afmetingen 
60-69,70-89, 90-119, 120-159, 10 % meerwaarde ingeval kaalkap;  

• prijzen voor kaalkap voor de afmetingen 150-179, 180/+ 

- Grotere loten (meer dan 1000m³) halen doorgaans hogere prijzen dan loten met een kleiner volume. 

- Voor windvallig hout is een correctie van toepassing in functie van uiteenlopende factoren. 
 

Loofboomsoorten 
- De prijzen gelden voor de volledige stammen (afrolhout + zaaghout).  
- De schommeling in de vermelde prijsintervallen voor een bepaald lot is functie van het percentage aan 

kwaliteitshout dat daarin aangetroffen wordt (hierbij speelt bvb, kleur, geschiktheid voor schillen of 
afrollen...). Voor bijzondere houtsoorten (zeer goede eik, kerselaar, notelaar...), kunnen de verkoopswaarden 
slechts worden bepaald na afzonderlijk nazicht en prijsbepaling van elk onderste stamgedeelte. 

 
Brandhout 

De hogere prijsklasse betreft particuliere loten. 
Belangrijk: er zijn grote verschillen te noteren in functie van de geografische ligging en de specifieke situatie 
(nabijheid van woongebieden, toegankelijkheid, reliëf, aanwezigheid van storende vegetatie, verspreiding over 
het bestand) en van het aangeboden houttype (kruinhout, hakhout, dunningshout, zachthout/hardhout-
verdeling). 
 

Vezelhout 
Rekening houdend met de gangbare markttendensen, wordt de vezelhoutprijs uitgedrukt in €/ton, ongeacht de 
houtsoort. De foutmarge wordt op die manier ook beperkt (m³-uiterlijke m³-ton). 
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