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Openbare verkoop 

 

 

donderdag 10 en vrijdag 11 februari 2022 
 
 
 
 

Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en 
Natuurinvest verkopen makershout  

 
uit de bossen:   

 

Meerdaalwoud, Heverleebos, Zoniënwoud, Zevenbronnen, 
Gasthuisbos, Koninklijke Schenking, Bertembos, Brussels Gewest 
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1. HOUTVERKOOP 
 

We openen de mails met biedingen op donderdag 10 en vrijdag 11 februari 2022. Op die dagen kennen we de loten 
toe aan de hoogste bieder.  
 
Indien er voor één lot meerdere biedingen zijn voor hetzelfde bedrag en deze biedingen zijn de hoogste op het 
desbetreffende lot, dan wijzen we het lot toe aan de persoon van wie de bieding per mail ons het eerst (datum en 
uur van ontvangst) heeft bereikt.  
 
We aanvaarden alleen biedingen per mail. We aanvaarden geen biedingen die vroeger dan dinsdag 25 januari 2022 
of later dan donderdag 10 februari om 11u gestuurd werden. 
 
We laten je uiterlijk dinsdag 15 februari 2022 weten of je het lot kon kopen. We sturen je dan onmiddellijk een 
betaalverzoek én een tijdsslot om je hout te komen ophalen en/of te laten verzagen.  
 
We voorzien een ophaaldag op vrijdag 18 februari 2022 voor de handzame stukken en op zaterdag 19 februari 2022 
voor de stukken die alleen met de kraan kunnen geladen worden.  

2. WETTELIJKE, REGLEMENTAIRE EN CONTRACTUELE BEPALINGEN 
 

Op deze verkoop zijn van toepassing: 
- het Bosdecreet van 13 juni 1990;  
- het Besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019  houdende de werkwijze en de voorwaarden in zake 

de verkoop en exploitatie van hout en andere bosproducten uit openbare bossen – hierna genoemd “BVR 
houtverkoop”; 

- de hierna vermelde bijzondere verkoopvoorwaarden; 

3. BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN 

3.1. Locatie van de loten 
 
Alle loten makershout worden liggend langs de weg verkocht. Het hout is te bezichtigen  naast het terrein van het 
«Vlaams Houtpark» van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, Regio Meerdaal in Oud-Heverlee. De GPS-
coördinaten zijn: 50°48’44.9”N 4°41’01.6”E.  
 
Gelieve alle hout terug te leggen zoals het lag als je tijdens de bezichtiging stukken hout van plaats zou veranderen. 
Voorzie de juiste kleding, stevige schoenen en veiligheidshandschoenen als je het hout gaat bezichtigen.  
 
Laat kinderen niet op het hout of met het hout spelen.  
 
Natuurinvest en Natuur en Bos zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  
 
Het makershout kan op voorhand alleen te voet of met de fiets bezocht worden. Je kan parkeren op de Speelberg 
(Weertse Dreef 27-31, 3051 Sint-Joris-Weert) en dan te voet of met fiets deze pijlen volgen:  
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De loten zijn genummerd met twee verschillende soorten bordjes (de pijltjes komen in drie verschillende 
kleuren voor):  
 

                  

3.2. Verkoopprijs 
 

De  bieding moet de totaalprijs voor het volledige lot omvatten. Een lot kan bestaan uit één of meerdere stukken 
hout.  
Het samenvoegen van loten is niet toegestaan. De prijs moet lot per lot worden opgegeven als je op meerdere loten 
wil bieden.  
 
We aanvaarden geen nulboden.  
 
Indien je je hout wil laten verzagen, betaal je 20 euro per 15 min. De totale kostprijs van het verzagen wordt 
verrekend in functie van het aantal loten die je krijgt toegewezen en die je verzaagt wil zien.  
 
In uitvoering van art. 11 van het BVR houtverkoop wordt het geboden bedrag vermeerderd met 3% kosten. Op die 
som kan een BTW worden aangerekend (zie 2.7). 
 
In aanvulling op art. 14§1 van het BVR houtverkoop wordt niet in cash geld ontvangen.  
 

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout
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3.3. Inschrijving 
 

De openbare verkoop gebeurt lot per lot volgens de volgorde van de catalogus.  
 
De inschrijvingen worden opgesteld volgens het "model van inschrijving" in de bijlage.  
 
De inschrijvingen moeten per mail ingediend worden vanaf dinsdag 25 januari 2022 en vóór donderdag 10 februari 
2022 (om 11u00) op het mailadres biedingen.makershout@vlaanderen.be . Duid op je biedingsformulier (model van 
inschrijving) aan of je je hout wil laten doorkorten en/of verzagen indien dat mogelijk is voor het lot/de loten 
waarop je biedt.  
 
We laten je uiterlijk dinsdag 15 februari 2022 weten of je het lot kon kopen. We sturen je dan onmiddellijk een 
betaalverzoek én een tijdsslot om je hout te komen ophalen en/of te laten verzagen.  
 
We voorzien een ophaaldag op vrijdag 18 februari 2022 voor de handzame stukken en op zaterdag 19 februari 2022 
voor de stukken die alleen met de kraan kunnen geladen worden. 

3.4. Betaling 
 
De  betalingen gebeuren per overschrijving aan:  

Natuurinvest 
Havenlaan 88 bus 75 
1000 Brussel 
België. 
 

Rekening:  IBAN: BE14 3751 1174 4483 
BIC: BBRUBEBB 

 
Met vermelding van de referentie vermeld op de factuur. 

3.5. Contante betaling  
 

Enkel contante betaling (volledig bedrag in één keer en niet in schijven) is mogelijk. Contante betaling van de 
verkoopprijs moet gebeuren vóór de ophaaldag op 18 of 19 februari. Aangezien de termijn kort is, volstaat een mail 
met bewijs van betaling om het hout te mogen ophalen.   
 

3.6. BTW 
Voor Belgische kopers geldt de Belgische BTW-wetgeving (6%). 
 
Voor niet-Belgische kopers wordt het aankopen van een lot beschouwd als een intracommunautaire levering. Deze 
kopers dienen de BTW-regeling zelf aan te geven conform de geldende BTW-regelgeving. 
 

3.7. Hoeveelheid en kwaliteit van het hout 
De opgegeven afmetingen zijn slechts ruwe aanduidingen die de verkoper niet binden. De volumes werden 
berekend met de schors inbegrepen.  
 
Het is belangrijk dat je als houtverwerker een goede inschatting maakt van de kwaliteit van het hout, de eventuele 
gebreken ervan en wat je ermee kan doen.  
 
We kunnen geen garanties geven rond kwaliteit en gebruiksmogelijkheden.  
 
Hout is een natuurproduct. We leveren het aan zoals we het kregen van de natuur.  
 
We verkopen alleen vers/groen hout. Ons hout is niet gedroogd.  
 
 
 

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout
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3.8. Afhalen van het hout: termijnen, tijdssloten, doorkorten en verzagen 
 

Machtiging tot afhalen 
 
Het hout kan pas afgehaald worden na het bekomen van een machtiging tot afhaling. Die sturen wij per mail na 
betaling van de factuur of na voorleggen van een bewijs van betaling.  
 
Ophaaldagen en tijdssloten 
 
Bij de mail die je op dinsdag 15 februari ontvangt waarin we je laten weten of je het lot kon kopen, sturen we je een 
tijdsslot om je hout te komen ophalen en/of te laten verzagen. De tijdssloten zijn gekoppeld aan de aard van de 
loten in functie van de verkeersafwikkeling in het bos. Het is niet mogelijk om van tijdsslot te wisselen, ook niet als je 
zelf over een ECC-certificaat beschikt.  
 
We voorzien een ophaaldag op vrijdag 18 februari 2022 voor de handzame stukken en op zaterdag 19 februari 
2022 voor de stukken die alleen met de kraan kunnen geladen worden. Op andere dagen is het makershoutpark niet 
bereikbaar met de wagen.  
 
Je hout (laten) doorkorten 
 
Je kan je hout ter plekke laten doorkorten op de lengte die jij wil. Zo kan je het gemakkelijker transporteren. Je hout 
laten doorkorten met de kettingzaag is gratis. 
 
In openbare bossen moet je in het bezit zijn van een European Chainsaw Certificate als je met de kettingzaag werkt. 
Daarom mag je je hout niet zelf verzagen of doorkorten als je geen ECC hebt. Heb je wel een ECC, dan mag je je hout 
wel zelf verzagen op voorwaarde dat je het nummer van je ECC-certificaat doorgeeft, je ECC-pasje op zak hebt, alle 
veiligheidsmaatregelen in acht neemt en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Meer informatie 
over de ECC-verplichting lees je op www.natuurinvest.be/houtverkopen/veelgestelde-vragen-ecc-verplichting .  
 
Laat ons samen met je bieding weten of je je hout wil laten doorkorten / zelf wil doorkorten.  
 
Alle stamstukken dienen te worden afgevoerd.  
 
Je hout tot planken laten verzagen 
 
Enkele loten (aangegeven in de catalogus en op het model van inschrijving) hebben voldoende lengte en diameter 
om tot planken verzaagd te worden. Op de ophaaldag op 19 februari 2022 voorzien wij een mobiele zagerij voor wie 
dit graag wil. Voor de mobiele zagerij betaal je 20 euro per 15 minuten. Laat ons samen met je bieding weten of je je 
hout wil laten verzagen. 
 
Alle stamstukken dienen te worden afgevoerd. 
 
Gekochte loten die niet worden opgehaald op de daartoe voorziene datum, worden opnieuw eigendom van Natuur 
en Bos van de Vlaamse Overheid. 
 
 
 
 
  

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout
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4. LOTENLIJST 
 
Alle loten zijn liggende loten. Alle loten zijn vers/groen hout.  
 

LOT 1  

         
 

houtsoort inlandse eik  

vorm vierkante balk 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

30x32 

(langste) lengte (cm)  300 

(grootste) diameter (cm)  / 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 
 

LOT 2  

 
 

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

43 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  75 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 3  

 
 

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

43 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  95 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 4  

 
 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

25 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  86 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 5  

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 7 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

42 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  75 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

 

LOT 6  

 
 

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 7 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

44 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  62 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 7  

 
     
 

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

33 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  70 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op 
ophaaldag 

geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 
 

LOT 8  

 
 

houtsoort esdoorn 

vorm stronk 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

73 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  42 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

 

LOT 9  

 
 

houtsoort esdoorn 

vorm stronk 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

48 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  53 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag Geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 10  

 
 

 

houtsoort beuk  

vorm stronk 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

31 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  50 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 11  

 
 

 
 

houtsoort Gestikte beuk of 'beuk 
met slaap'.  
 
De beuk werd voor de 
zomer geveld en is door 
de warmte verkleurd.   

vorm stronk 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

34 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  55 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 
 

 

 

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout


 

 

Veiling makershout -  februari 2022 - www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout                   12 

 

LOT 12  

 

houtsoort es  

vorm stronk 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

34 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  74 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 13  

 

houtsoort abies procera (edelspar)  

vorm schijven  

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

25 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  76 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 14 

   
 

houtsoort sequoiadendron 

vorm schijven  

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

23 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  75 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 15  

 

houtsoort gewone es 

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

28 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  60 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 17  

 

houtsoort gewone es 

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

22 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  84 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

  

LOT 16  

 

houtsoort gewone es 

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

31 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  65 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout
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LOT 18  

 

 

houtsoort gewone es 

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

24 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  77 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 19  

    
 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

25 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  67 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 20  

 
 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

39 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  62 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 21  

 

 

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

41 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  93 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 22  

 
 

houtsoort eik en es 

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

34 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  85 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 23  

 
 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm halve schijven 

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

38 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  85 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 24  

  

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

56 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  111 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 25  

 

houtsoort Amerikaanse eik en es 

vorm dikke schijven  

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

41 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  72 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 26  

  

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

29 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  90 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 27  

 

houtsoort Amerikaanse eik en 

inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

38 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  95 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

  

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout


 

 

Veiling makershout -  februari 2022 - www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout                   18 

 

LOT 28  

 

houtsoort Amerikaanse en inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

45 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  105 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 29  

 

 

houtsoort Amerikaanse en inlandse eik   

vorm schijven  

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

37 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  92 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 30  

 

 

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

40 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  85 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 31  

 

 

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

57 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  104 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 32  

  

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

56 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  94 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 33  

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

55 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  113 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 34  

 

houtsoort Amerikaanse eik 

vorm schijven  

aantal stuks 12 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

75 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  78 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 35  

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

46 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  89 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 36  

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

43 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  114 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 37  

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

54 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  90 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 38  

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

48 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  94 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 39  

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

37 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  75 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 40  

 

 

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stronk  

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

40 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  104 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op 

ophaaldag 

geen 

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 41  

 

 

houtsoort tamme kastanje  

vorm schijven  

aantal stuks 6 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

39 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  67 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 42  

 

houtsoort tamme kastanje  

vorm schijven  

aantal stuks 6 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

40 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  55 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 43  

 

 

houtsoort tamme kastanje  

vorm schijven  

aantal stuks 8 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

39 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  40 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 44  

 

 

houtsoort tamme kastanje  

vorm schijven  

aantal stuks 8 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

33 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  48 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 45  

 

 

houtsoort klimop 

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/  

(langste) lengte (cm)  186 

(grootste) diameter (cm)  15,5 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

 

LOT 46  

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

28 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  85 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

 

 

  

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout


 

 

Veiling makershout -  februari 2022 - www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout                   25 

 

LOT 47 

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 6 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

35 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  70 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 48  

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

27 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  61 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 49  

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 7 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

28 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  70 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 50  

 

 

houtsoort robinia (acacia)  

vorm stukken 

aantal stuks 15 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  / 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 51  

 

 

houtsoort Chamaecyparis 

vorm schijven  

aantal stuks 7 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

33 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  55 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 52  

 

 

houtsoort Chamaecyparis 

vorm schijven  

aantal stuks 6 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

36 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  66 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 53  

   

 

 

houtsoort Chamaecyparis 

vorm schijven  

aantal stuks 6 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

36 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  55 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 54  

 

 

houtsoort Chamaecyparis 

vorm schijven  

aantal stuks 6 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

30 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  43 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 55  

 

houtsoort Tsuga  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

32 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  106 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 56  

 

houtsoort Chamaecyparis 

vorm schijven  

aantal stuks 6 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

38 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  64 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 57  

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm maserknol  

Zeldzame bolvormige 

tumor met zeer warrige 

houtvezelstructuur.  

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

32 

(langste) lengte (cm)  45 

(grootste) diameter (cm)  20 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op 

ophaaldag 

geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 58  

 

houtsoort Thuja plicata 

vorm wortelaanloop  

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

80 

(langste) lengte (cm)  37 

(grootste) diameter (cm)  18 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 59  

 

houtsoort Thuja plicata 

vorm schijven  

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

55 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  20 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 60  

 

houtsoort douglasspar  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

31 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  60 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 61  

 

houtsoort douglasspar  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

34 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  60 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 62  

  

houtsoort douglasspar  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

60 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  60 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 63  

 

 

houtsoort douglasspar  

vorm schijven  

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

39 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  45 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 64  

 
 

houtsoort douglasspar  

vorm schijven  

aantal stuks 6 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

24 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  43 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 65  

 

houtsoort inlandse eik  

vorm schijven  

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

39 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  72 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

  

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout


 

 

Veiling makershout -  februari 2022 - www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout                   33 

 

LOT 66   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

houtsoort inlandse eik  

vorm wortelaanloop  

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  / 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op 

ophaaldag 

geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 67  

 
 

houtsoort inlandse eik  

vorm wortelaanloop  

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  / 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op 

ophaaldag 

geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 68  

 

houtsoort berk 

vorm stamhout 

aantal stuks 10 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  7 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

  

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout


 

 

Veiling makershout -  februari 2022 - www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout                   34 

 

LOT 69 

 

houtsoort berk  

vorm stamhout 

aantal stuks 10 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  7 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 70  

 

houtsoort gemengde soorten  

vorm stapel resthout (= halve 

schijven, stukken, …)  

aantal stuks / 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  / 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 71  

 

houtsoort gemengde soorten  

vorm stapel resthout (= halve 

schijven, stukken, …)  

aantal stuks / 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  / 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 72  

 

houtsoort gemengde soorten  

vorm stapel resthout (= halve 

schijven, stukken, …)  

aantal stuks / 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  / 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op 

ophaaldag 

geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

 

LOT 73  

 

houtsoort gemengde soorten  

vorm stapel resthout (= halve 

schijven, stukken, …)  aantal stuks / 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  / 

(grootste) diameter (cm)  / 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen 

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 74  

 

houtsoort grove den 

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  30 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 75 

     

houtsoort grove den 

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  30 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 76  

  

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  38 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 77 

   

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  34 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 78 

      

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  48 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 79  

 

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  33 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 80  

 

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  34 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 81 

                      

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  32 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 82 

                  

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  30 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 83     

 

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  32 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 84  

 

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 4 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  45 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op 

ophaaldag 

doorkorten  

ophaaldag zaterdag  

19 februari 2022 

 

LOT 85 

                    

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  46 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 

2022 
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LOT 86  

   

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  55 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

Lot 87 

           

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  50 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 88                    

 

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  40 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 89 

        

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  50 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 90 

       

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  45 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 91  

              

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  370 

(grootste) diameter (cm)  44 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 92 

            

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  340 

(grootste) diameter (cm)  43 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 93 

       

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  44 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 94 

      

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  250 

(grootste) diameter (cm)  60 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 95 

         

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  200 

(grootste) diameter (cm)  54 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 96 

         

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  300 

(grootste) diameter (cm)  40 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 97          

         

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  370 

(grootste) diameter (cm)  36 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 
 

LOT 98  

     

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  460 

(grootste) diameter (cm)  45 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 
 

LOT 99  

 

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  580 

(grootste) diameter (cm)  50 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 100         

        
        

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  270 

(grootste) diameter (cm)  45 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 101  

   

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  240 

(grootste) diameter (cm)  64 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 102  

 

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  200 

(grootste) diameter (cm)  65 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 103  

     

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  530 

(grootste) diameter (cm)  60 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 104     

       

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  400 

(grootste) diameter (cm)  60 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 105 

      

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  250 

(grootste) diameter (cm)  40 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 106 

       

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  250 

(grootste) diameter (cm)  38 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 107 

           

houtsoort Amerikaanse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  350 

(grootste) diameter (cm)  35 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 108 

     

houtsoort inlandse eik  

vorm stamhout 

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  23 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 109             

         

houtsoort inlandse eik   

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  28 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 110       

      

houtsoort inlandse eik   

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  420 

(grootste) diameter (cm)  60 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 111  

 

houtsoort inlandse eik   

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  26 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 112  

 

houtsoort inlandse eik   

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  320 

(grootste) diameter (cm)  36 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 113          

         

houtsoort inlandse eik   

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  300 

(grootste) diameter (cm)  60 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 114  

         

houtsoort inlandse eik   

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  215 

(grootste) diameter (cm)  48 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 115  

     

houtsoort beuk 

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  44 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 116  

       

houtsoort beuk 

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  43 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 117  

 

houtsoort Gestikte beuk. Of: beuk 

met slaap'.  

 

Deze boom werd voor de 

zomer geveld en is door de 

warmte verkleurd.  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  53 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 118  

   

houtsoort beuk 

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  34 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 119  

            

houtsoort beuk 

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  330 

(grootste) diameter (cm)  40 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 120  

      

houtsoort berk  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  560 

(grootste) diameter (cm)  45 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 121  

 

houtsoort berk  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  530 

(grootste) diameter (cm)  32 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 

2022 

 

LOT 122  

 

 

houtsoort beuk  

vorm stamhout 

aantal stuks 3 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  45 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 123  

           

houtsoort beuk  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  52 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 

2022  

LOT 124 

                

houtsoort beuk  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  45 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 125 

 

houtsoort beuk  

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  34 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 126 

                  

houtsoort beuk  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  150 

(grootste) diameter (cm)  39 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout


 

 

Veiling makershout -  februari 2022 - www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout                   50 

 

 

 

LOT 127 

              

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  200 

(grootste) diameter (cm)  43 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 128  

 

  

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  37 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 129  

                

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  300 

(grootste) diameter (cm)  38 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 130 

              

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  285 

(grootste) diameter (cm)  31 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 131  

            

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  210 

(grootste) diameter (cm)  38 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 132 

                 

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  37 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 133 

           

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  40 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 134 

           

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  40 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 135 

                     

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  550 

(grootste) diameter (cm)  40 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 136  

 

 

houtsoort gewone es  

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  330 

(grootste) diameter (cm)  50 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 137  

 

houtsoort gewone es  

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  250 

(grootste) diameter (cm)  50 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 138 

         

houtsoort gewone es  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  305 

(grootste) diameter (cm)  50 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 139  

        

houtsoort gewone es  

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  150 

(grootste) diameter (cm)  37 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 140     

    

houtsoort gewone es  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  70 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 141 

         

houtsoort gewone es  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  450 

(grootste) diameter (cm)  52 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 142 

             

houtsoort tamme kastanje  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  425 

(grootste) diameter (cm)  38 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 
 

LOT 143  

 

houtsoort tamme kastanje  

vorm stamhout 

aantal stuks 2 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  200 

(grootste) diameter (cm)  35 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 144 

      

houtsoort tamme kastanje  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  155 

(grootste) diameter (cm)  39 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 145 

           

houtsoort tamme kastanje  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  440 

(grootste) diameter (cm)  41 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 146 

    

houtsoort tamme kastanje  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  290 

(grootste) diameter (cm)  43 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 147 

            

houtsoort tamme kastanje  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  315 

(grootste) diameter (cm)  35 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 148 

       

houtsoort tamme kastanje  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  365 

(grootste) diameter (cm)  60 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten + verzagen  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 149 

                  

houtsoort tamme kastanje  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  555 

(grootste) diameter (cm)  35 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 
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LOT 150 

              

houtsoort tamme kastanje  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  530 

(grootste) diameter (cm)  34 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 151 

              

houtsoort tamme kastanje  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  395 

(grootste) diameter (cm)  38 

hanteerbaarheid  kraan  

mogelijke verwerking op ophaaldag doorkorten  

ophaaldag zaterdag 19 februari 2022 

 

LOT 152 

          

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  75 

(grootste) diameter (cm)  35 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen  

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

LOT 153 

     

houtsoort douglasspar  

vorm stamhout 

aantal stuks 5 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  140 

(grootste) diameter (cm)  28 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen  

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 
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LOT 154 

   

houtsoort gewone esdoorn  

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 
dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  45 

(grootste) diameter (cm)  42 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen  

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 
 

LOT 155 

         

houtsoort grove den 

vorm stamhout 

aantal stuks 1 

hoogte (indien stapel) (cm) 

dikte (indien dikke schijf) (cm) 

/ 

(langste) lengte (cm)  105 

(grootste) diameter (cm)  30 

hanteerbaarheid  2 personen met de hand 

mogelijke verwerking op ophaaldag geen  

ophaaldag vrijdag 18 februari 2022 

 

5. MEER INFORMATIE 
 

Alle foto’s in de catalogus zijn van Liesbet De Keersmaecker.  
 
Voor bijkomende informatie:  

Liesbet De Keersmaecker 
liesbet.dekeersmaecker@vlaanderen.be 

 0032 479 82 03 99 
 

 
Goedgekeurd, Brussel 21 januari 2022,  
 
Voor de Vlaamse minister namens het Agentschap voor Natuur en Bos 
 
 
 
Stefan Borry 
Directeur Terreinbeheer  
Agentschap voor Natuur en Bos 
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6. MODEL VAN INSCHRIJVING 
Openbare verkoop van makershout (10 en 11 februari 2022) 

Ik, ondergetekende, 
 

Naam, voornaam 
 

 

Volledig adres 
 

 

ECC-certificaat Ik beschik wel / niet over een ECC-certificaat (schrappen wat niet past).  
Het nummer van mijn ECC-certificaat is:  

GSM  

e-mail  

BTW nr (indien van 
toepassing) 

 

Verklaar te bieden, benevens de onkosten en de eventuele BTW, overeenkomstig art. 11 van het BVR 
houtverkoop: 
 
Kruis per lot aan welke verwerking je wil op de ophaaldag. De zwarte vakjes geven aan dat die 
verwerking voor dat bepaalde  lot niet mogelijk is.  d

o
o

rk
o

rt
e

n
 

ve
rz

ag
en

  

Lotnr. 
 

Som (€) per lot    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15  

 
 

 

  

Paraaf     
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16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

paraaf    
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48    

49    

50    

51    

52    

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    

60    

61    

62    

63    

64    

65    

66    

67    

68    

69    

70    

71    

72    

73    

74    

75    

76    

77    

78    

79    
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80    

81    

82    

83    

84    

85    

86    

87    

88    

89    

90    

91    

92    

93    

94    

95    

96    

97    

98    

99    

100    

101    

102    

103    

104    

105    

106    

107    

108    

109    

110    

111    

paraaf    
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112 

 

   

113 

 

   

114    

115    

116    

117    

118    

119    

120    

121    

122    

123    

124    

125    

126    

127    

128    

129 

 

 

   

130    

131    

132    

133    

134    

135    

136    

137    

138    

139    

140    

141    

142    

143    
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144    

145    

146    

147    

148    

149    

150    

151    

152    

153    

154    

155    

paraaf    

 

Ik heb kennis genomen van de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden en zal mij daaraan houden. 

 

  

De inschrijver   

       

(handtekening)       

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout


 

Veiling makershout -  februari 2022 - www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout                   64 

 

 

http://www.natuurinvest.be/houtverkopen/makershout

		2022-01-21T13:57:51+0100
	Stefan Borry (Signature)




