
De duurzame levenscyclus van tamme kastanjehout

Tamme kastanjehout is een bijzon-
dere duurzame grondstof. Het is 

volledig hernieuwbaar en het groeit 
in een toenemende hoeveelheid. 
De bomen groeien in 15 á 20 jaar 

tijd uit tot een gesloten hakhoutbos.

Uit de stronk groeien vrijwel direct 
jonge scheuten.

De volwassen boom wordt 
afgezaagd net boven de grond.

Door de groei van de jonge scheu-
ten vormt het hakhoutperceel al 
snel een geschikte leefomgeving 

voor vlinders, vogels, vleermuizen, 
bloemen en planten. Daarmee 

zorgt hakhout voor biodiversiteit.

De natuur doet haar werk en de 
boom is na 15-20 jaar volwassen, 

waarna het wordt gekapt. Dit 
hakhoutbeheer met een relatief 
korte doorlooptijd is al vanaf de 

Romeinse tijd bekend.

De boomstammen worden bij de 
lokale houtzagerijen gesorteerd., 
geschild en verwerkt. Zo blijft de 
werkgelegenheid in het land van 

herkomst.
Van de gekapte boom wordt alles 

gebruikt. Zo worden er palen, 
planken, balken en hekwerken 

van gemaakt. Het resthout wordt 
onder andere gebruikt voor papier, 

houtskool en groene energie.

Ons hout komt niet van de andere 
kant van de wereld maar van dicht-

bij: Frankrijk, Engeland en Italië. 
We werken samen met gespeciali-
seerde logistieke partners en gaan 
daarmee zeer bewust en efficiënt 

om met transport.
Een boom gebruikt CO2 tijdens de 
groei en zet dit om naar zuurstof 

en hout. Zo draagt het gebruik van 
tamme kastanjehout  bij aan CO2 

reductie.

De levensduur van het product bij 
contact met de grond is vergelijk-
baar met de groeitijd van het hak-
hout tot productiefase. Daarmee is 

de levenscyclus rond.



Duurzaamheid zit in ons DNA
Wij kiezen altijd voor de beste oplossingen voor de lange termijn. Het Tamme Kastanjehout dat 

wij leveren, is bijvoorbeeld volledig hernieuwbaar en wordt al decennialang beheerd vol-

gens het hakhoutprincipe. Bij deze vorm van bosteelt worden de bomen elke vijftien tot 

twintig jaar net boven de grond gekapt. Vrijwel direct groeien er na de houtkap scheuten uit 

de boomstronken die uitgroeien tot volwaardige bomen. Het hout vernieuwt zichzelf zonder dat 

aanplant nodig is. Dit is een mooi voorbeeld van verantwoord bosbeheer, waarbij een echte 

kringloop ontstaan is. 

Gooyerdijk 41, 3947 NB Langbroek

+31 (0)343 454 400

info@duurzaamhout.nl

Onze certificaten en keurmerken

Meer weten of inspiratie opdoen? 
Kijk op www.duurzaamhout.nl

Wij kiezen voor duurzaam en eerlijk hout 

van dichtbij, niet van de andere kant van 

de wereld maar uit duurzaam beheerde 

bossen in Frankrijk, Engeland en Italië. 

Naast het Tamme Kastanjehout bieden 

wij nog een aantal andere Europese 

houtsoorten aan, waaronder Eiken, Ro-

binia en ook inlands hout zoals Douglas 

en Lariks. Hout wordt beoordeeld op 

duurzaamheid. Hoe langer de levens-

duur is, des te beter de duurzaamheid.


