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In de zagerij wordt jaarlijks 8.000 m³ eiken rondhout gezaagd. 

Het bedrijf werd net na de oorlog opgericht, met bosbouw als de enige activiteit. 

In de jaren 1970 werd een zagerij geopend. 

De installatie van een nieuwe productielijn volgende in de jaren 1990. 

In de jaren 2000 vervoegde Martial Camps zijn ouders en werden er 
drooginrichtingen geïnstalleerd. 

In 2007 kwam Nathaniel Camps het team bestaande uit zijn broer en ouders 
versterken. 

In 2008 legde een grote brand de zagerij in de as. 

Een jaar later werd besloten tot de nodige investeringen om een nieuwe zagerij met 
moderne uitrustingen te bouwen. 

  

De bevoorradingsstraal bedraagt maximaal 50 km. 90 tot 95 % van de bevoorrading is 
afkomstig uit gemeente- of domaniale bossen 
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Martial Camps geeft hier zijn eigen visie van de markten van het gezaagde loofhout. 

 

Deze presentatie wil geen al te somber beeld van de situatie schetsen. Het is echter 
een feit dat de zagerijen die eikenhout zagen, met moeilijkheden te kampen hebben. 
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De onderneming is niet gespecialiseerd in bolen omdat het juiste hout daarvoor 
onvoldoende voorhanden is in de regio. Bovendien hebben de klanten van de jonge 
zagerij geen bijzondere interesse voor dit product. 

 

We weten echter dat deze markt momenteel achteruitgaat. 

4 



Hoogwaardig gekantrecht hout groepeert verscheidene producten waaronder kepers 
voor raamwerk (65/90 mm). Raamwerk uit massief eikenhout komt minder voor als 
product omdat de vraag afneemt.  

Ander product: deurstijlen. De productie hiervan neemt af wegens de concurrentie 
van de Oost-Europese landen. 

De vraag naar trappen uit eikenhout is bestendig. 

De vraag naar dit hout om er meubels van te maken, neemt gestaag af. Hetzelfde 
geldt voor de productie van keperhout voor stoelen omdat er bijna geen fabrikanten 
meer overblijven. 
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De markt van de rustieke meubels is in volle ontwikkeling. 

De markt van de vloeren ondervindt een forse concurrentie uit Frankrijk. Maar het 
hout uit de regio is goed aangepast aan deze afzetmarkt: voor elk rondhout ??  2 of 3 
miljard waarvan vloeren kunnen worden gemaakt. 
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Spoorbielsen zijn meestal uit beton.  

Jarenlang bestond er een gezonde vraag naar bielsen voor tuintoepassingen. In 
2008/2009 nam ze echter af wegens de crisis en een ongunstige verhouding tussen 
het Britse pond en de Euro. 

De markt van de balken ontwikkelt zich goed (binnenconstructies, carports). 

Op de palletmarkt heerst een zeer scherpe concurrentie. Maar de prijzen stijgen weer 
lichtjes. 

De markt van het stuthout is afhankelijk van de conjunctuur (staalfabrieken,…). 
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Zagers stellen zich de vraag: waarom nog langer stuthout produceren als de 
verkoopprijs ervan daalt en het interessanter is het gezaagde hout als brandhout te 
verkopen? 
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De markt van de aanverwante producten is in volle ontwikkeling: brandhout, pellets… 
- 

9 



Het is de hoogste tijd dat we reageren: 

 - heel wat rondhout gaat naar buitenlandse kopers; 

 - buitenlands gezaagd hout wordt op de lokale markt gecommercialiseerd. 

  

Vanuit ecologisch oogpunt is het vrij zinloos hout over lange afstanden te vervoeren. 
Rondhout bijv. bevat 60 % ‘afval’, waarvan 10 % uit water bestaat.  

  

We moeten handelen om de bevoorrading veilig te stellen. Fransen en Duitsers zijn er 
reeds in geslaagd. Waarom de Belgen (nog) niet? 

  

Zagerijen zijn goede producenten met heel wat ervaring. En toch hebben ze het 
moeilijk om hun productie uit te breiden, te commercialiseren en te exporteren. Ze 
stuiten op tal van hindernissen: de kosten van voornoemde activiteiten, een gebrek 
aan kennis van de vereiste vreemde talen, ontoereikende informatie of opleiding. Om 
deze moeilijkheden te overwinnen, zou hulp welkom zijn. 

  

Het commercialiseren van het Belgische gezaagde hout op de lokale markt moet 
prioriteit genieten.  

  

Er is beslist hoop. Dat blijkt duidelijk uit het aantal deelnemers aan deze dag. Met wat 
goede wil zullen we de moeilijkheden in de sector van het gezaagde loofhout in 
België zeker te boven komen. 

. 
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