BIJ VAN VLIET ZITTEN DE NATUUR EN DUURZAAMHEID IN HET DNA
“Ik ben supertrots op ons bedrijf, op ons team en het mooie product dat
wij leveren. Langs de kust, in de duinen, op recreatieterreinen, wandelgebieden en op steeds meer andere plekken waar veel mensen komen,
zie je ons duurzame hout. Wij maken heel bewuste keuzes en gaan voor
de lange termijn. Niet alleen wat betreft onze samenwerkingen maar
ook als het gaat om onze producten”, vertelt Ernst-Jan Damen, medeeigenaar van Van Vliet Duurzaamhout.

Synergie tussen de natuur en houthandel
In 2006 namen Ernst-Jan, Gijs Dorrestijn en Marcel Dorrestijn het stokje
over van eigenaar Van Vliet. ”Vanaf het begin dat ik hier werk, ben ik enthousiast over de mooie synergie tussen de natuur en ons als houthandel.
Van de grondstoffen uit de natuur worden de prachtigste duurzame houtproducten gemaakt. Bovendien kiezen we bewust voor leveranciers die
zorgvuldig omgaan met bosbeheer. Wij oogsten nu wat er een generatie
eerder is bedacht en de bossen groeien terug voor de generaties na ons.
We hebben veel overleg met de zagerijen waarmee we samenwerken en
de natuur is altijd leidend. Dat is niet altijd makkelijk want de vraag is soms
groter dan het aanbod. Maar wij wijken niet af van de duurzame keuzes
die we maken. Dat zit helemaal in ons DNA.”

Duurzaamheid steeds vaker herkend en erkend
“In de beginjaren dat we met ons kastanjehout op beurzen stonden vroegen mensen zich echt af wat ze er mee moesten”, herinnert Ernst-Jan zich.
Bij ons werden kromme natuurlijke palen verkocht in een tijd dat er nog
heel veel kunststof gebruikt werd voor picknickbanken en bijvoorbeeld
speeltoestellen. “Nu zie je ons product overal. In speeltoestellen, boomhutten, hoteldesigns; het is geweldig wat onze klanten allemaal weten te
bedenken, vaak ook in samenspraak met ons. En dat onze filosofie van
duurzaamheid steeds vaker wordt herkend en erkend; dat is fantastisch.
We zijn vol vertrouwen deze weg als team ingeslagen en aan alle kanten
krijgen we de bevestiging dat deze keuze helemaal klopt.”

Ernst-Jan Damen
ONS TEAM VOELT ALS EEN FAMILIE

Elke dag zijn wij blij met de vele unieke projecten waar we aan
mee mogen werken. Duurzaam is de trend, iets waar ons bedrijf op gestoeld is. Om anderen kennis te laten maken met de
vele bijzondere projecten en fijne samenwerkingen met onze
klanten en partners, zijn wij twee jaar geleden begonnen met
het uitbrengen van ons online magazine. Meerdere keren per
jaar brengen wij je op de hoogte van onze recente mooie opdrachten, verhalen van klanten en partners. Maar ook onze
nieuwste producten en ontwikkelingen. Deze artikelen hebben
we gebundeld tot één mooi inspiratieboek. Laat je inspireren!

Hakhoutprincipe is een

DUURZAME VORM VAN HOUTPRODUCTIE
Van Vliet Duurzaamhout is op vele facetten met duurzaamheid bezig. Het hout wordt duurzaam geproduceerd en wordt van dichtbij gehaald. Zo is er minder vervuiling en verspilling
als je kijkt naar zaken als vervoer. Het kastanjehout dat afkomstig is uit Engeland, Frankrijk
en Italië wordt beheerd volgens het hakhoutprincipe. Elke vijftien tot twintig jaar worden
de bomen op de hakhoutstoven gekapt. Uit de stronken groeien vrijwel direct nieuwe
scheuten die uitgroeien tot bomen. Nieuwe aanplant is niet nodig, het hout vernieuwt
zichzelf. Kastanjehout gaat afhankelijk van de toepassing ongeveer 15 tot 20 jaar mee,
daarna kan het in de natuur biologisch worden afgebroken. Tegen de tijd dat er vernieuwing
nodig is, zijn de bomen ook weer volwassen en begint de cyclus opnieuw. De natuur doet
haar werk.

Hout kent geen CO2-uitstoot
Het unieke van hout is dat het een natuurlijke grondstof is waar de bron, de boom, zorgt
voor CO2-omzetting. Dirk: “Een boom heeft CO2 nodig om te kunnen groeien en zorgt ervoor dat CO2 wordt omgezet naar zuurstof waarbij koolstof in het hout wordt vastgelegd.
Hout draagt bij aan het verminderen van het broeikaseffect en CO2-reductiedoelstellingen.
We hebben gewerkt aan een rekenmethode dat inzichtelijk maakt dat bij gebruik van hout
een negatieve CO2-uitstoot mogelijk is. Die berekeningen gaan we koppelen aan offertes,
orderbevestigingen en facturen.

Duurzaamheidspaspoort NL Greenlabel
NL Greenlabel is expert in het meetbaar maken van de groene omgeving. Elke schakel in
de totale keten wordt door NL Greenlabel beoordeeld. “Het is ontzettend mooi dat we wederom het duurzaamheidspaspoort hebben gekregen. NL Greenlabel heeft een meetmethode ontwikkeld waarbij wordt aangetoond hoe duurzaam producten van toeleveranciers
daadwerkelijk zijn. Dat geeft echt een meerwaarde bovenop de andere keurmerken en
certificaten.”
Onze certificaten en keurmerken:

De duurzame levenscyclus
VAN TAMME KASTANJEHOUT

Tamme kastanjehout is een bijzondere 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.
Door de groei van de jonge scheuten vormt het hakhoutperceel al
snel een geschikte leefomgeving
voor vlinders, vogels, vleermuizen,
bloemen en planten. Daarmee
zorgt hakhout voor biodiversiteit.

De volwassen boom wordt
afgezaagd net boven de grond.

De levensduur van het product bij
contact met de grond is vergelijkbaar met de groeitijd van het hakhout tot productiefase. Daarmee is
de levenscyclus rond.
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.

Ons hout komt niet van de andere
kant van de wereld maar van dichtbij: Frankrijk, Engeland en Italië.
We werken samen met gespecialiseerde logistieke partners en gaan
daarmee zeer bewust en efficiënt
om met transport.

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.

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 VLIET ZETTE 25 JAAR GELEDEN
MET KASTANJEHOUT DE TREND
“Het was ergens in 1993
dat boswachter Andrew
Gall van het Utrechts Landschap mij belde: ‘Kom
Cees’, we gaan samen naar
Engeland om kastanjehout
te halen. Kastanjehout gaat
de vervanging worden van
het bewerkte hout.’ Ik was
nog nooit in het buitenland
geweest, maar ik pakte
OPRICHTER VAN VLIET DUURZAAMHOUT
een paar spullen in en een
paar dagen later zaten we
in Engeland, op zoek naar
kastanjehouten palen”, herinnert oprichter van Van Vliet Duurzaamhout,
Cees van Vliet zich.

Cees van Vliet

Van Vliet Duurzaamhout bestaat ruim
25 jaar. Cees van Vliet en Andrew Gall
blikken terug op de pioniersfase van
het bedrijf. “Nee, we konden zeker niet
vermoeden dat ons bedrijf zo’n vlucht
zou nemen. De groei zat er na inkoop
van de eerste partijen kastanjehout direct in.” Andrew Gall lachend: “Ik denk
dat mensen mij beter kennen als Willem. Toen ik net bij het Utrechts Landschap kwam werken, bleek dat mensen Andrew maar lastig vonden. Dan
wordt het Willem, besloot ik.” Natuurbeschermers waren het er in die jaren
over eens: er moest een vervanging

gevonden worden voor
bewerkte houten palen
die in de grond werden
gezet voor bijvoorbeeld
afrasteringen. “Wij waren
destijds bezig met een
begrazingsproject in het
gebied Breeveen vlakbij
Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Om het
vee bijeen te houden, was
er een afrastering nodig.
Geïmpregneerde palen
vonden we echt niet meer
kunnen, dus gingen we op zoek naar een alternatief en kwamen uit bij kastanjehout. Ik zocht alleen nog iemand die het kon importeren. Cees kende ik
goed en samen vertrokken we voor drie dagen naar Engeland, waar hij het kastanjehout inkocht.

Andrew Gall

Vrienden voor het leven
Cees vervolgt: “Het hout uit Engeland voldeed nog niet helemaal aan mijn
wensen, daarom besloot ik in Frankrijk te gaan kijken. Ik vond iemand die
Frans sprak en samen belden we gemeentehuizen met de vraag of er
houthandelaren waren die kastanjehout verkochten. We kwamen terecht in
Zuid-Frankrijk. Naast elke wijnrank plaatst de boer een
paaltje van kastanjehout. We dachten
daar goed te zitten, maar de boeren
vonden ons maar ‘rare Hollanders’. De
wijn vloeide rijkelijk, maar tot zaken
kwam het niet. Totdat ik een bosbouwer vond met duidelijk gevoel voor
zaken en de handel. Terwijl de tolk
een praatje maakte, keek ik rond op
het terrein. Ik zag vrachtwagens staan
en een flinke voorraad hout. Hoewel ik
nog geen woord Frans sprak, klikte het

met deze Fransman, de heer Rousseau, meteen. Nagenoeg
direct werden we naast zakenpartners goede vrienden. Nog
altijd ga ik naar hem toe op vakantie en komt hij met zijn vrouw
regelmatig hier. Heel bijzonder.”

Trouwe vaste klantenkring
Cees van Vliet pakte vervolgens de zaken serieus en voortvarend aan en het bedrijf werd marktleider in kastanjehout. “We
hebben prachtige trouwe klanten van het eerste uur waaronder Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, het Utrechts
Landschap, provincies en gemeenten. Maar ook campings, recreatieparken en particulieren.”

Pionier is volwassen geworden
Een aantal jaar geleden droeg Cees het stokje van de bedrijfsvoering over aan drie medewerkers. Gijs Dorrestijn,
Ernst-Jan Damen en Marcel Dorrestijn hebben de dagelijkse
leiding en brengen hun eigen kennis in het bedrijf. Ernst-Jan:
“Ik werk al vanaf mijn zeventiende bij Van Vliet. Ik begon als
stagiair en had een baantje in het weekend en vakanties. Het
was 2001 en ik was net klaar met mijn studie toen Cees belde of ik bij hem kon komen werken. Ik zeg altijd: ik heb een
opvoeding van thuis uit en een opvoeding van Cees van Vliet
gehad. Cees is iemand die je in het diepe gooit en tegelijk een
groot vertrouwen geeft. Van hem heb ik geleerd om goed
voor klanten én leveranciers te zijn. Ondernemen is elkaar
iets gunnen. Het gaat erom voor elkaar klaar te staan. Kwaliteit, service en vertrouwen in elkaar zijn belangrijker dan een
goedkope prijs. Hoewel technologie ons veel brengt, blijft
ons werk toch vooral mensenwerk. We zijn in die 25 jaar uitgegroeid van pionier tot een volwassen bedrijf, waar we heel
trots op zijn.”

EEN TUIN OM

gelukkigIN TE ZIJN

Modern, oer-Hollands of jungle; hovenier en tuinontwerper Ruud
Vermeer houdt van vele stijlen. “De rode draad in mijn werk is wel de
keuze voor duurzame en natuurlijke materialen. Daarom klikt het denk
ik zo goed met Van Vliet Duurzaamhout. Al meer dan 20 jaar werk ik met
hen samen. Destijds waren zij de enigen die eerlijke en pure duurzame
houtsoorten aanboden.”
Ruud Vermeer, ook wel bekend onder de naam Meneer Vermeer Tuinen,
zit al meer dan 36 jaar in het vak. “Ik ben een echt buitenmens. Toen ik net
van school kwam, begon ik op een kantoor. Dat heb ik precies twee jaar
volgehouden, het was gewoon niets voor mij. Ik ben het liefst buiten in
de natuur.” Ruud Vermeer staat bekend om zijn bijzondere ontwerpen en
diverse stijlen. “Ik wil graag iets bijzonders maken, waar mensen echt blij
van worden. Als ik een opdracht krijg een tuin te ontwikkelen, dan vraag
ik mensen na te denken over plekken waar ze het meest gelukkig zijn.
Voel je je heel fijn in de duinen? Dan maak ik een duintuin, met veel grassen. Een van mijn meest bijzondere tuinen is een tuin in Balinese stijl. In
gesprek met de bewoners kwam ik erachter dat zij dierbare herinneringen
koesteren aan Indonesië, zij wilden graag een stukje van de sfeer naar
hun Nederlandse tuin brengen.” Het resultaat is een unieke overkapping
van duurzaam hout en jungleachtige groene beplanting. In een hoekje van

de tuin kwam een bijzonder
afdakje gemaakt van duurzaam kastanjehout waaronder je in lekkere loungestoelen kunt genieten van
de ondergaande zon.

Lemen schutting
Naast het ontwerpen van bijzondere tuinen, houdt Ruud
Vermeer zich bezig met het
TUINONTWERPER EN HOVENIER
vervaardigen van afrasteringen, afdakjes, overkappingen, buitenverblijven en
bijvoorbeeld schommels. “Ik maak het allemaal van duurzaam Europees
hout. Ik houd van de natuurlijke uitstraling ervan en je kunt er alle kanten
mee uit. Het past zowel in een natuurlijke als moderne, strakke tuin. Waar
op dit moment veel vraag naar is, is de schuttingen die ik samen met Van
Vliet maak van tamme kastanjehout. Deze kunnen we insmeren met leem
of witte cement. De schutting is duurzaam en kan in elke gewenste kleur
worden vervaardigd. Zo kan ik weer iets opleveren wat echt past bij de
persoonlijke stijl en sfeer van mensen. Daar word ik gelukkig van.

Ruud Vermeer

Nieuw entree

DIERENPARK AMERSFOORT
Bij de entree van DierenPark Amersfoort is het de bedoeling dat mensen goed en duidelijk begeleid
worden richting de ingang. Van Vliet Duurzaamhout dacht mee over de routing, de materialen en
plaatste de nieuwe hekwerken. Gekozen werd voor duurzaam Europees eiken. Europees eiken is heel
sterk, vergt weinig onderhoud en heeft een vriendelijke, natuurlijke uitstraling.
Op basis van de eerste tekening, bezochten we het dierenpark waarna details konden worden ingevuld.
We kozen voor stevige balken. Tijdens het wachten is niet te voorkomen dat mensen erop gaan zit-

ten en dat kinderen eraan gaan hangen of erop klimmen. We
hielpen bij het plaatsen van het geheel, daarbij is rekening gehouden met bijvoorbeeld de bomen en de wortels waar netjes
omheen is gewerkt. Het resultaat is een vriendelijk ogende
entree die tegelijk praktisch is en past bij de bomen die zo kenmerkend zijn voor DierenPark Amersfoort.

Veilige oversteek
VOOR DASSEN

Rob Veenbrink
VAN HET UTRECHTS LANDSCHAP

Door de versnippering van natuur hebben we de das lang niet meer gezien in
Nederland. Inmiddels rukt de marterachtige weer aardig op en zien we hem
ook op de Heuvelrug. Maar de oversteek van het ene gebied naar het andere
gaat niet altijd goed: de afgelopen periode zijn er bij Driebergen twee dassen
doodgereden. “Dieren hebben de drang om gebieden terug te veroveren die
vroeger wél toegankelijk waren. Ze steken dan zomaar over en komen wel eens
in aanraking met een auto. Dat maakte het noodzakelijk om een dassentunnel te
graven onder de weg door bij de Traay in Driebergen”, vertelt Rob Veenbrink van
het Utrechts Landschap.

PRESENTATOR VAN EIGEN HUIS & TUIN HOUDT VAN

natuurlijke"look and feel"
VAN VAN VLIET-PRODUCTEN

Boer Tom is tulpenteler en hovenier. Naast het werk op zijn seizoenbedrijf schrijft hij columns,
blogs en zelfs een boek. En Tom is inmiddels een heuse BN'er: hij deed ooit mee aan Boer
Zoekt Vrouw en verzorgt sinds 2015 de presentatie van Eigen Huis & Tuin. "Als vaste tuinman
van Eigen Huis & Tuin kom ik de duurzame producten van Van Vliet Duurzaamhout regelmatig
tegen", vertelt hij. "Ik houd erg van de natuurlijke vormen, look and feel."

Boer Tom
TULPENTELER EN HOVENIER

Houten verlichting

VORMT EENHEID MET DE NATUUR
Steeds vaker krijgen wij de vraag naar verlichtingsoplossingen. Voor in tuinen, op campings, in
dierentuinen of outdoor terreinen. Veelal vervaardigen we armaturen op maat, hiervoor hebben
we een unieke samenwerking met het bedrijf TimberLab.
Directeur van TimberLab Gerben van Dorland:
“Afhankelijk van de klantvraag, maken we armaturen op maat. Daarnaast hebben we een standaard assortiment ontwikkeld.” Duurzaamheid,
veiligheid en beleving. Die elementen vormen
de basis voor TimberLab bij de ontwikkeling
van unieke houten verlichting en aanverwante
producten. “Wij hebben de technische kennis
in huis en Van Vliet Duurzaamhout heeft het
duurzame hout. Samen krijgen we diverse vragen uit de markt en dat resulteert in een mooie
samenwerking.”

Gerben van Dorland
DIRECTEUR TIMBERLAB

Duurzame oplossingen
Gerben koos er een aantal jaren geleden voor zich helemaal te specialiseren in deze niche. “We
zien een toenemende belangstelling voor duurzaamheid. Zo zijn we bijvoorbeeld betrokken bij
een project op Texel waar oriëntatieverlichting de wens was, maar lichtvervuiling moest zoveel
mogelijk worden beperkt. Dit omdat verlichting een verstorend effect heeft op de ecologie. We
ontwikkelden speciale verlichtingspaaltjes die dichtbij de grond staan. We zijn nu bezig met
Van Vliet Duurzaamhout om een speciale solarapplicatie te ontwikkelen waarop verlichtingspaaltjes aangesloten kunnen worden. Zo zorgt zonlicht voor de energie. Het is fantastisch om
steeds weer nieuwe en duurzame producten te ontwikkelen.”
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Een duurzame uitstraling op campings, in bossen, recreatiegebieden
en bijvoorbeeld in dierentuinen is een absolute trend. Ook in verlichting
zijn er veel duurzame oplossingen. De verlichting kan worden geïmplementeerd in diverse duurzame houtsoorten waaronder kastanjehout, douglas en eiken. Nieuw is de duurzame ledverlichting dat op
basis van zonnecellen brandt. Energiezuinig en milieuvriendelijk!

Harmonie tussen

MENSEN, PLANTEN EN DIEREN

Natuur, erfgoed en landschap. Die drie aspecten
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Het is
onze missie deze drie te beschermen, daarbij is het
ons doel ervoor te zorgen dat dieren er goed kunnen
leven en dat mensen optimaal kunnen genieten. We
streven naar harmonie tussen mensen, planten en
dieren. Daar doen we dagelijks ons uiterste best
voor”, vertelt Joris Hellevoort, boswachter bij het
Utrechts Landschap.

Joris Hellevoort

De samenwerking tussen Van Vliet Duurzaamhout
BOSWACHTER UTRECHTS LANDSCHAP
en het Utrechts Landschap gaat al meer dan 25 jaar
terug. “Destijds was Van Vliet vooral onze belangrijkste leverancier van het kastanjehout dat wij gebruikten. Kastanjehout is duurzaam en heeft geen chemische bewerking nodig om lang mee
te gaan. In de loop der jaren is onze samenwerking gegroeid en levert Van Vliet eigenlijk alles aan materialen en objecten zoals meubels die duurzaam zijn en goed bij de
omgeving passen.”

Bezoek in goede banen leiden
“Ik denk dat de gemiddelde bezoeker niet beseft welke inspanningen we allemaal verrichten om ervoor te zorgen dat onze natuur behouden en tegelijk toegankelijk blijft voor
mensen. Wij proberen onder andere het bezoek in goede banen te leiden zonder dat er
een onvriendelijk hek staat. We kiezen bijvoorbeeld voor schapenhekwerken of post- en
rail-afzettingen die meebewegen met het landschap. De medewerkers van Van Vliet begrijpen precies wat wij bedoelen en zoeken oplossingen die passen bij onze wens om de
natuurlijke uitstraling te behouden”, aldus Joris.

Om van de natuur te genieten, moeten we haar beschermen
Joris en zijn collega’s zijn 24 uur per dag in touw om de natuur te beschermen. “Nederland is een vol
land. Het is belangrijk dat we mens en dier een beetje begeleiden om natuur te behouden. Niet iedereen heeft daar overigens evenveel begrip voor. Als we een stukje gebied afsluiten en mensen kunnen
daar hun vaste rondje met hond even niet lopen, stuiten we weleens op onbegrip. Maar wij weten dat
daar dan bijvoorbeeld jonge dieren zitten. Overigens lukt het ons om ruim 90% van het hele gebied voor
zowel mens als dier toegankelijk te houden. Mooi voorbeeld is de afrastering die we plaatsten van bijna
50 hectare dwars door het bos met mogelijkheden voor reeën om er wel door te komen en de schapen
binnen te houden. Ander voorbeeld: met behulp van lage afrasteringen (kastanje trip-rail) wordt voor
mensen duidelijk waar ze wel en niet kunnen lopen. Samen met Van Vliet bedachten we deze vriendelijke en tegelijk duidelijke oplossingen. Enerzijds is het gebied beschermd en tegelijk kunnen mensen
er wel van de natuur genieten. En dat is precies wat we voor ogen hebben.”
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Om van de natuur te genieten,
MOETEN WE HAAR BESCHERMEN

CAMPINGMEUBILAIR EN OMHEININGEN MET

een natuurlijke uitstraling

Een natuurlijke uitstraling is heel belangrijk voor een camping die middenin een groot bos ligt. "Duurzaamheid
moet bij ons echt zichtbaar zijn", vertelt directeur Marcel Timmermans van camping De Heldense Bossen. "Dat
is dan ook de reden dat we bij Van Vliet Duurzaamhout terechtkwamen." Dat het goed gelukt is met duurzaamheid, bewijst het gouden Green Key certificaat dat aan de camping is toegekend: een internationaal keurmerk
voor duurzame bedrijven in de recreatiebranche.

Marcel Timmermans
DIRECTEUR VAN CAMPING DE HELDENSE BOS-

In ieder mens schuilt
EEN UNIEKE BOOMHUT

“Jasje, dasje en aktetas; al heel jong ontdekte ik dat dat niet bij mij paste.
Ik wil graag vanuit mijn passie werken en iets nalaten. Mijn eerste baan was in de
reiswereld, gevolgd door een job bij een reclamebureau. Onder meer was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van campagnes. Mijn volgende stap lag voor
de hand: met mijn 50 jaar leek het erop dat ik een stap zou maken als creatief
directeur. Het werd iets totaal anders. Ik gaf al mijn zekerheden op en startte
mijn eigen bedrijf als boomhuttenbouwer.” Een gesprek met Rob van der Wulp.

Werken met hoofd en handen
In het ontwerpen en bouwen van boomhutten komt al het talent van Rob samen.
“Mijn hele leven wilde ik fysiek dingen creëren. Dat lukte deels in mijn werk voor
het reclamebureau. Daar kon ik zelf campagnes bedenken. Maar ik wilde vooral
met mijn handen werken en niet alleen met mijn hoofd. Iemand attendeerde me
op de mooie boomhut die ik ooit voor mijn kinderen had gemaakt. Toen wist ik: ik
word boomhuttenbouwer. Ik bezocht een wereldboomhuttencongres in Seatle in
Amerika en vanaf die tijd ben ik om.”

Boomhut groeit mee met kind
De eerste opdracht kreeg Rob van een gezin in Laren met vier zoons. “Op basis van de wensen van de vier jongens ging ik aan de slag. Ik was op zoek naar
duurzame houtsoorten en de verbinding met Van Vliet Duurzaamhout was snel
gemaakt.” In alle boomhutten die Rob tot nu toe maakt, spelen kinderen de hoofd-

rol: “Ik verzamel al hun wensen en vertaal
die in het ontwerp van en toepassingen
in de boomhut. Ik laat kinderen hun eigen boomhut tekenen en probeer hun
karakters en dromen te vertalen in een
ontwerp. Zo ontstaan de meest unieke
objecten. De hutten groeien mee met
de leeftijd van de kinderen. Daar waar ze
eerst in de hut spelen, kunnen ze er later
studeren.”

Duurzame materialen rode draad

Rob van der Wulp
BOOMHUTTENBOUWER

Elke boomhut is anders en ook de afwerking is nooit hetzelfde. “Er zijn
boomhutten die zelfs een lift hebben. De rode draad vormt wel het gebruik van
duurzame materialen.” Vaak betrekt Rob kinderen bij de bouw van de boomhut. “Ze helpen sjouwen en timmeren. Daar wordt het nog meer eigen van. “Mijn
meest bijzondere ontwerp? Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Het is misschien zoals veel componisten zeggen: mijn laatste liedje is altijd mijn mooiste liedje.”
Klaas van Kruistum nam in het programma ‘Klaas kan alles’ een kijkje bij boomhuttenbouwer Rob.

“Ons werk is een win-winsituatie. Wij
verzorgen in opdracht natuurgebieden waarbij we onder andere Schotse
Hooglanderrunderen inzetten om het
terrein te onderhouden. Intussen kan
het publiek genieten van de dieren en
de natuur. De dieren zijn prachtig om
te zien. Vaak krijgen we spontaan foto’s van bezoekers die een kalfje hebben gespot. Dat is natuurlijk fantastisch”, vertelt Jasper Poot, eigenaar
van Gradiënt Natuurbeheer.

Geen concessies aan kwaliteit

Genieten van natuur en
Naastdier
het verzorgen van natuurlijke begrazing, zorgt Gradiënt Natuurbeheer voor

Jasper Poot
EIGENAAR GRADIËNT NATUURBEHEER

Gradiënt Natuurbeheer zet zich in voor
ecologisch en duurzaam onderhoud
en beheer van diverse gebieden in Nederland. “We werken samen met of in
opdracht van particulieren, overheidsinstanties en natuurorganisaties. We beheren
kleine weilandjes, grote natuurgebieden, parken, landgoederen, weilanden, bermen, bossen en heide. Tegen een vaste jaarvergoeding laten wij bijvoorbeeld vee
grazen, daarbij zorgen wij natuurlijk ook voor de dieren, de afrasteringen en we
hebben natuurvlees in de verkoop.”

Veelheid aan dieren
Voordat Jasper het bedrijf in 2011 overnam, was hij eigenaar van een slagerij. “Ik kende Gradiënt Natuurbeheer wel omdat ik er als slager natuurvlees inkocht. Toen ik
mijn slagerij verkocht en een nieuwe uitdaging zocht, kreeg ik de mogelijkheid dit
bedrijf over te nemen. Naast Schotse Hooglander runderen, waarvan we ongeveer 350
hebben werken we onder meer met pony’s, geiten, heideschapen, damherten en
zwijnen. Afhankelijk van het gebied en de wensen, zetten we de dieren in.”

hekwerken en afrasteringen. Jasper: “Hiervoor hebben we een samenwerking
met onder meer Van Vliet Duurzaam hout. We hebben een prettige samenwerking, bovendien heeft het eiken- en kastanjehout wat zij leveren, een natuurlijke uitstraling en het is duurzaam. Onlangs hebben we samengewerkt aan een
natuurgebied van 21 hectare middenin Amsterdam. Tot voor kort was het een stuk
grond waar niets mee gebeurde. Nu is het een uniek stuk natuur waar onze runderen de vegetatie kort houden en waar mensen kunnen wandelen. Uiteraard
speelt afrastering een grote rol, want je wilt natuurlijk geen dieren in de Coentunnel. Daarom doen we geen concessies aan kwaliteit. Maar ook uitstraling en
duurzaamheid hoort bij onze manier van werken, hierin hebben we in Van Vliet
een goede partner gevonden.”

Genieten van

NATUUR EN DIER

Ezelopvang

BLIJ MET
KASTANJEHOUTEN HEKKEN
Al bijna twintig jaar vangt de Ezelsociëteit in Zeist ezels op die een nieuwe plek nodig hebben omdat de ezels worden verwaarloosd, in beslag zijn genomen of omdat de mensen
bij wie ze woonden oud zijn.
Om het jaar moesten grote stukken hek vervangen omdat de bewoners er voortdurend
aan knaagden. Directeur Hans Signer vertelt dat het probleem is opgelost met de nieuwe
kastanjehouten hekken van Van Vliet. “De nieuwe hekken zien er heel chic uit.”

Bewegwijzering van duurzaamhout
PAST MOOI IN HET LANDSCHAP
Als een hobby uit de hand loopt, kunnen er mooie dingen ontstaan. Jan Willem de Groot
kocht ooit een graveermachine die hij uitprobeerde op verschillende materialen. In augustus 2020 startte hij met zijn goede vriend Hans van Setten en zijn zwager Christian Onderstal het bedrijf Foretti, dat bewegwijzering maakt van duurzaam hout.
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WIJ VERHUREN NATUUR EN KIEZEN DUS VOOR DIERVRIENDELIJKE,
DUURZAME OPLOSSINGEN
“De vleermuisvriendelijke verlichting die Van Vliet Duurzaamhout onlangs installeerde, zorgt ervoor dat onze vleermuizenpopulatie op orde blijft. Zij hebben geen
last van deze verlichting. Uilen en andere nachtdieren ook niet. Het is een mooi
voorbeeld van hoe wij met onze natuur willen omgaan”, vertelt Timo van Drie. Hij
is hoofd techniek en groen van het vakantiepark RCN Het grote bos in Doorn.
“Wij verhuren natuur, dan is het logisch dat je nadenkt over diervriendelijke en duurzame oplossingen”, vervolgt Timo. “Het belang van de natuur staat centraal. Onlangs was er een boom in ons park gaan splijten. Uit veiligheidsoverwegingen moest
die weg. Toen we de boom wilden omzagen, ontdekten we een nestje spechten.
Een nestje vliegt na ongeveer zes weken uit. We besloten de boom te fixeren en
acht weken te wachten met weghalen, ook al betekende dat dat we de nabijgelegen kampeerplekken daardoor niet konden verhuren.”

Natuur in de genen
Timo prijs zichzelf gelukkig met zijn werk. “Het is mij op het lijf geschreven. Ik heb
een achtergrond in de elektrotechniek. Mijn vader is elektricien en mijn opa was
boswachter. De natuur zit in mijn genen. Ik vind het leuk om na te denken over
duurzame alternatieven. Zo rijden we hier op het park bijvoorbeeld met elektrische
servicewagens. We zorgen ervoor dat elke monteur 90% van al zijn spullen bij zich
heeft, dat scheelt heen en weer rijden. Dat geeft minder overlast en bespaart energie. Natuur is een bijzonder product, daar gaan we met respect mee om.”

Optimaal genieten
“Wij kiezen samenwerkingspartners die net zo over duurzaamheid denken als
wij. Dat geldt bijvoorbeeld voor Van Vliet Duurzaamhout. Naast verlichting leveren zij parkmeubilair zoals picknickbanken, prullenbakken, bewegwijzeringen
en hekwerken van duurzaam kastanjehout. Vrijwel alles wordt op maat gemaakt,
bovendien hebben alle producten een natuurlijke uitstraling. Onze gasten komen
voor de natuur, wij willen hen daar optimaal van laten genieten.”

Waardering
Het totale Doornse park bestaat, met al het groen erbij, uit 83 hectare grond. Met
90 accommodaties, 320 particuliere bungalows, 175 stacaravans en 600 kampeerplekken biedt het vakantiepark in de zomermaanden ruimte aan 6000 mensen. “We
bieden mensen de mogelijkheid te genieten van de natuur. Daar worden we ook
om gewaardeerd. 83 hectare betekent ontzettend veel onderhoud. We werken met
vijf mensen in vaste dienst en veel vrijwilligers om het bos en het terrein te onderhouden.”

Timo van Drie

HOOFD TECHNIEK EN GROEN
VAKANTIEPARK RCN HET GROTE BOS

Pergola

IN DE STIJL VAN TOEN

Hubert Peters

PROJECTCOÖRDINATOR BIJ EIJKELBOOM

Huis Doorn is een van de oudste buitenplaatsen vlakbij de stad Utrecht. In
het landschapspark en het kasteel zijn nog veel authentieke elementen te
vinden. De pergola die onlangs is geplaatst in de rozentuin van Auguste
Victoria, de vrouw van de laatste keizer van Duitsland, moest dan ook perfect passen bij de sfeer en stijl van toen. Eijkelboom, gespecialiseerd in onderhoud van buitenruimtes, kreeg de opdracht en Van Vliet Duurzaamhout
leverde de materialen en dacht mee over de constructie.

NATUURCOMPENSATIE IN WAALRE BIEDT RUIMTE AAN RECREANT EN
SCHOTSE HOOGLANDER
Voor de bouw van een nieuwe woonwijk heeft de gemeente Waalre wat natuur moeten opofferen. Dit wordt gecompenseerd met de
aanleg van een natuurgebied vlakbij de woonwijk. Beleidsadviseurs Hans van Geel (openbare ruimte) en Frank Niessen (ruimtelijke
gebiedsontwikkeling) zijn er enthousiast over.

"De woonwijk komt rond waterplas De Meeris, waar we ook een natuurgebied inrichten van 15-20 hectare", licht Frank toe. "We zetten in op verschillende natuurdoeltypen. Struweel en bossen, heide om de in het gebied voorkomende levendbarende
hagedis meer ruimte te geven, grote stukken met kruiden en faunarijk grasland. In
plaats van machinaal maaien met de trekker vinden wij het erg leuk om er Schotse
Hooglanders te laten grazen."

Natuurbeleving
De grazers zorgen voor variatie in de vegetatie. Hans: "Voor de beleving van de recreant
en voor de duurzaamheid laten we runderen rondlopen die het gebied voor ons beheren. Om ze binnen het gebied te houden, is door Van Vliet Duurzaamhout een prachtige kastanjehouten afrastering geplaatst. Dit raster is volledig van kastanjehout gemaakt
en is ook vanaf de snelweg goed te zien. We hebben al veel reacties gekregen, het is
echt een eye catcher. Het komt tegemoet aan de wens van de high tech regio Eindhoven om het natuurgebied ook vanaf de snelweg te beleven."

Duurzaamheid
"We kwamen bij Van Vliet Duurzaamhout terecht omdat zij duurzaamheid hoog in
het vaandel hebben staan. Ze zijn nummer 1 in duurzaam Europees hout en kiezen
alleen leveranciers die verantwoord omgaan met bosbeheer. Er is in Nederland onvoldoende kastanjehout, daarom haalt Van Vliet Duurzaamhout het vooral uit Frankrijk
waar zij de gebieden en de houtsoorten selecteren. Het raster en de poorten in Waalre

zijn van onbehandeld kastanjehout dat heel lang op onze terreinen kan blijven
staan. Wij verwachten dat pas over zo'n 10-15 jaar de eerste stukken aan vervanging toe zijn. Dat is een groot voordeel van kastanjehout."

Ecologische verbindingszone
"De gemeente werkt aan gebiedsontwikkeling", zegt Frank. "De natuurcompensatie ligt in de buurt van het riviertje de Dommel waarlangs ook natuur wordt gerealiseerd. Waalre heeft bosgebieden die er precies tussenin liggen. Zo creëren
we een ecologische verbindingszone tussen het Dommeldal en de bestaande
natuur. Voor de recreanten hebben we klaphekjes in de omheining geplaatst
zodat ze door het begrazingsgebied van de Schotse Hooglanders kunnen wandelen. Buiten de hekken zijn we druk bezig met de aanleg van 4.3 km aan nieuwe fietspaden. Zo kan je wandelend of fietsend het gevarieerde landschap, het
prachtige hek en de Schotse Hooglanders beleven."

De natuur

DE NATUUR LATEN
Echte wildernis; in Nederland komt dat nauwelijks meer voor. Toch
wordt er door Staatbosbeheer hard gewerkt om de natuur weer
echt de natuur te laten zijn. Zo ook in Nationaal Park Drentsche Aa.
Boswachter Evert Thomas: ‘We willen hier geen geijkte rechte bospaden meer maar spannende bruggetjes dwars door de moerassen
en kronkelende wandelpaadjes.’

‘We zijn druk doende de menselijke ingrepen die nu natuurlijke
processen verstoren ongedaan
te maken. We zijn bijvoorbeeld
bezig met het dempen van sloten, hierdoor zal het bos in lagergelegen delen veranderen
in moerasbos. Bij de aanleg van
het bos zijn ooit bosvakken gemaakt van 300x300 meter terwijl
we nu juist weer terug willen naar
een gebied waar grenzen tussen
BOSWACHTER DRENTHE OOST,
bossen, vennetjes en beekjes
STAATSBOSBEHEER
vervagen. Dat is veel spannender. Natuurlijk interessanter voor
bezoekers, maar nog veel mooier is dat er een enorme verscheidenheid aan
planten-, vogel- en diersoorten is ontstaan’, vertelt Evert.

Evert Thomas

De langste houten fietsbrug van Nederland
Dwars door het Grolloërveen loopt de langste houten fiets-, en wandelbrug van Nederland. Vanaf deze brug is het uitzicht over de vennen in alle jaargetijden prachtig.
Na 23 jaar waren de oude ribben van het fiets- en wandelpad aan vervanging toe.
Evert: ’23 jaar geleden leverde Van Vliet Duurzaamhout de palen en de planken.

Al die jaren hebben de palen en planken het prima gehouden. De palen
hoefden na al die jaren niet eens vervangen te worden. Dat zegt wel iets
over de duurzaamheid van het hout. Ook nu heeft Van Vliet Duurzaamhout de planken voor de loop- en fietsbrug geleverd. De duizend planken
hebben we één-voor-één vervangen, zodat de brug niet afgesloten hoefde te worden.’

Natuur als tegenhanger van stress
Evert is al meer dan 30 jaar boswachter in het hart van Drenthe. ‘De omvorming naar een wildernisnatuur vind ik fantastisch. Herstel van de natuur zoals deze oorspronkelijk was. We zien graag op termijn diersoorten
als edelherten en zwijnen terugkeren. We geven hier de ruimte aan natuurlijke processen. En dat is spannend. Biologen en natuurliefhebbers uit
alle uithoeken van het land komen kijken wat hier gebeurt. Daarnaast nemen bezoekersaantallen toe. Bezoekers moeten we natuurlijk wel goed
begeleiden, ook hier helpt Van Vliet Duurzaamhout bij. Ze hebben echt
verstand van hout en het realiseren van afzettingen zonder dat we bijvoorbeeld dieren in de weg zitten. Het grote publiek heeft steeds meer
behoefte aan echte natuur. Echte natuur heeft een herstellend vermogen
voor mensen, het is een gezonde tegenhanger voor stress. Hier kun je
nog echte stilte ervaren, maar ook donkerte. De schoonheid van dit gebied verveelt nooit’

Rens van Dinter

COÖRDINATOR BEHEER EN
ONTWIKKELING

“Wij ontwikkelen, beheren
en exploiteren voorzieningen voor openluchtrecreatie
buiten de bebouwde kom
zoals (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes.
Daarbij werken we al bijna
twintig jaar samen met Van
Vliet Duurzaamhout. Als ik
een vraag neerleg, weet
ik dat het goedkomt. Dat
werkt lekker”, vertelt Rens
van Dinter. Hij is Coördinator beheer en ontwikkeling
Routebureau Utrecht.

De werkzaamheden van Rens van Dinter zijn zeer divers. “Ik ben betrokken bij het ontwikkelen en beheren van diverse routestructuren zoals
fietsroutes, fietsknooppunten, het wandelroutenetwerk, kanoroutes, etc.
Het is onze taak dat de recreant kan genieten van de natuur zonder dat er
schade ontstaat en zonder dat dieren belemmerd worden. Maar ook: als
een boer zijn land deels ter beschikking stelt voor wandelaars, dan moeten we dat goed afstemmen en begeleiden.”

Ik heb er geen omkijken naar
Het prettige aan het team van Van Vliet Duurzaamhout is dat ze allemaal
goed meedenken. Wat we nodig hebben in de recreatiegebieden is heel
verschillend. Het gaat om bruggen, trappen, loopplanken en bedienbare
hekken, bebordingspalen en speeltoestellen. Het is fijn dat de mensen
van Van Vliet even ter plaatse gaan kijken. Ze maken dan een inschatting
van wat er nodig is. Er wordt nooit klakkeloos iets vervangen, er wordt
eerst gekeken wat echt noodzakelijk is.

Samenwerking

VAN VLIET DUURZAAMHOUT

gebaseerd op

WEDERZIJDS VERTROUWEN

Ik hoef er eigenlijk niet naar om te kijken, aansturing is niet nodig. Onze
samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Uiteraard speelt
de keuze voor duurzame houtsoorten ook een belangrijke rol. Geïmpregneerd materiaal is echt niet meer van deze tijd. We kiezen steeds vaker
voor duurzame oplossingen. We weten dat het assortiment van Van Vliet
Duurzaamhout ook werkelijk duurzaam is. Kortom: wij zijn heel tevreden
over deze prettige samenwerking.”

APENHEUL EN VAN VLIET DELEN PASSIE VOOR NATUUR

Marc Steller

HOOFD TECHNISCHE DIENST

“Elke dag maak ik wel even een
rondje door het park om te kijken hoe alles erbij staat. Het is
fascinerend om te zien hoe de
apen zich gedragen in dit mooie
natuurpark van 12 hectare groot.
Duurzaamheid is voor ons een
missie, daarin willen wij koploper zijn in onze sector”, vertelt
Marc Steller. Hij startte op 1 januari 2018 als hoofd Technische
Dienst bij de Apenheul.

“De producten die we hier verkopen zijn zoveel mogelijk biologisch of FairTrade, we hebben zonnepanelen en gebruiken zoveel mogelijk duurzame materialen”, vervolgt Marc. Op alle vlakken kijken we daarnaar; ook onze
nieuwe projecten willen we graag duurzaam en circulair bouwen. We werken daarom
met leveranciers bij wie duurzaamheid hoog in het vaandel staat.”

Een totaal andere wereld
Marc is verantwoordelijk voor de afdeling Technische Dienst die zorgt voor onderhoud, verbouwingen, facilitaire ondersteuning en groenvoorziening. “Het is een
fantastische baan, ik ben in een andere wereld terechtgekomen,” zegt Marc, die
ruim 20 jaar bij een schoolboekenleverancier werkte. “Apenheul is een seizoensbedrijf, dat zorgt voor een bijzondere dynamiek. In de aanloop naar het seizoen
voeren we de nodige aanpassingen en reguliere onderhoudswerkzaamheden uit.
Alles moet in die periode geregeld worden en op tijd klaar zijn. Als de deuren weer
opengaan en alles er tiptop bijstaat, valt de druk voor ons een beetje weg. Nu het
park open is, zijn we alweer bezig met de voorbereidingen van bouwprojecten en
onderhoudswerkzaamheden voor komende winter. En natuurlijk met alle zaken
die dagelijks op ons afkomen, zoals kleiner onderhoud in het park.”

Klimmen op kastanjehout
“Van Vliet Duurzaamhout deelt onze passie voor natuur en draagt dat uit in hun
bedrijfsvoering. Afgelopen winter hebben we de Amazoniabrug, een grote loopbrug voor bezoekers tussen gebieden met apen, gedeeltelijk gerenoveerd met
hout van Van Vliet. De meeste projecten zijn van voor mijn tijd, maar Van Vliet
levert zo’n beetje al het kastanjehout dat binnen Apenheul aanwezig is. De klimstructuren bij de orang-oetans en op de eilanden bij de bonobo’s zijn bijvoorbeeld
gemaakt van kastanjehout van Van Vliet. Onze timmermensen hebben er uitdagende klimstructuren van gemaakt waar de apen zich fijn bij voelen.”

Natuur beschermen
“Wij proberen de natuur zoveel mogelijk te beschermen en zijn daarom bij nieuwe bouwplannen zo flexibel mogelijk. Staat er een boom of plant in de weg, dan
passen we onze plannen daarop aan. Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk behoud
van de natuur zoals die er nu is. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat we zuinig met onze aarde omgaan. Ik heb drie dochters die hopelijk zelf ook een keer
kinderen krijgen. Het is belangrijk dat we de aarde voor latere generaties in mooie
staat houden.”

FESTIVALS, NATUURTERREINEN, VAKANTIEPARKEN;
BIJZONDERE PROJECTEN OP DE WADDEN
Middenin de natuur op Vlieland: muziek, beeldende kunst, film, uitdagende kinderactiviteiten en voldoende rust en ruimte om er optimaal van te kunnen genieten. Dat zijn de ingrediënten van The Great Wide Open, een bijzonder festival op
Vlieland. Van Vliet Duurzaamhout helpt bij de inrichting, waaronder de entree,
het afbakenen van het terrein en het kampeerterrein. En Vlieland is niet het enige
Waddeneiland dat Van Vliet weet te vinden.
Hans Zuidema heeft een terreinenonderhoudsbedrijf op Texel. Hij spoorde Van Vliet
op na het lezen van een artikel. “Dat artikel las ik jaren geleden. Het sprak me erg
aan hoe Van Vliet met een aanhanger en een jeep onbehandeld kastanjehout uit
Engeland haalde. Ik zocht een vervanger voor carboleum en teer en hardhout ziet
er altijd zo naar uit. Sindsdien koop ik bij Van Vliet vooral kastanjehouten palen en
rasterhekjes, maar ook eiken en douglas planken en balken. We maken er eigenlijk
alles van. Twee jaar geleden hebben we voor mijn dochter een huis gebouwd op
Terschelling, helemaal van douglas- en larikshout van Van Vliet. Ze hadden een
mooie partij balken van acht meter voor ons uitgezocht en naar Terschelling gebracht. De leveringen naar het eiland gaan prima. Als ik niet zo’n haast heb, zeg ik
dat erbij en kunnen ze het combineren. Soms heeft het spoed omdat een klus af
moet zijn voor het broedseizoen of voordat het vee erop komt. De milieuaspecten
zijn belangrijk, maar ook de natuurlijke uitstraling: het past heel mooi in het landschap, vooral in natuurgebieden.”

Mooi en milieuvriendelijk
Peter Boelens, eigenaar van Hoveniersbedrijf De Tuinman werd door iemand aan
vaste wal gevraagd voor een klus op Ameland. “Hij zei dat het benodigde hout kon
worden verkregen bij Van Vliet. Sinds twee jaar koop ik daar mijn spullen: vooral
gevlochten kastanjeschermen, kastanje palen en schapenhekjes van gekloofde
kastanjelatten. De samenwerking verloopt prima en levering naar het eiland gaat
makkelijk. De eerste keer werd het gecombineerd met een grote bestelling voor

een camping op het eiland. Een kleine levering wordt soms bij een transportbedrijf
in Holwerd gebracht, die het dan meeneemt naar Ameland. Maar een volle vrachtwagen brengt Van Vliet zelf. Ik gebruik het hout voor schuttingen rondom acht van
de negen geplande vakantiewoningen, waarvan er nu vijf staan. De houten huizen
zijn heel strak, de schuttingen zijn speels. We planten er wat klimplanten tegenaan,
dat staat heel leuk. Omdat het hout gevlochten is, wurmen de klimplanten zich er
tussendoor. Dit geeft een speels effect en je ziet niet alleen maar hout. Het kastanjehout gaat lang mee en is milieuvriendelijk, daar moet je altijd voor gaan als het
kan. Het is gewoon een mooi product, daarom gebruik ik het.”

KWINTELOOYEN: EEN UNIEK STUKJE NATUUR

Bert van de Haar
BOSWACHTER

“We zijn heel zuinig op dit unieke stukje
natuur”, aldus boswachter Bert van de
Haar over recreatiegebied Kwintelooyen dat deel uitmaakt van de Utrechtse
Heuvelrug. “Drie jaar geleden telden
biologen er 1.581 plant- en diersoorten.
Daarvan staan er 75 op de rode lijst, zoals zandhagedissen, rugstreeppadden,
diverse soorten orchideeën, de grondster en kleine tijm. Dat is heel bijzonder.”

“Het natuurgebied is een voormalige
zandafgraving”, vertelt Bert. “Bij de aanleg van het gebied, 23 jaar geleden, is
de afgegraven bosgrond in depot bewaard. Die supervruchtbare grond vormde jaren
later een goede voedingsbodem voor een enorme diversiteit aan flora en fauna. Samen met de huisbioloog heeft Bert een beheerplan geschreven voor de komende 3
jaar. “Dat is deels een herstelplan omdat er achterstand was. Als je niks doet, groeit
het gebied dicht en wordt het een eenzijdig bos met overwoekeraars als berken en
bramen. Juist de variatie maakt het terrein zo aantrekkelijk voor flora en fauna, én voor
wandelaars. Jaarlijks komen 200.000 recreanten er tussen zonsopgang en zonsondergang wandelen, mountainbiken en vooral genieten van de natuur. Bij het laatste
onderzoek werd Kwintelooyen door bezoekers hooggewaardeerd met een 8,4.”

Kastanjehouten raster
“Grazers houden het terrein open. Zo wordt het teruggebracht naar de oorspronkelijke vegetatie met afwisselend heide, berken, eiken en meidoorns. Van Vliet
Duurzaamhout heeft in februari 2018 de helft van Kwintelooyen afgerasterd met
een mooi nieuw kastanjehouten hek van 3,5 km met stroomdraad van het merk
Gallagher, klaphekken en een wildrooster. De 10 roodbonte Hereford-stieren die er
sindsdien rondlopen zijn onze harde werkers die het terrein afgrazen. En twee keer
per jaar loopt er een herder met zijn schaapskudde door heen. Ook de schapen
zijn gulzige grazers.”

Educatief
In het nieuwe raster zijn door Van Vliet Duurzaamhout speciale in- en uitgangen
voor mountainbikers gemaakt. “Van Vliet begrijpt goed wat we willen wat betreft
functionaliteit en uitstraling. Er is veel ruimte voor sport in Kwintelooyen. Ook zijn
we bezig met een educatief programma voor schoolkinderen. We willen met ze
aan de wandel, heel veel vertellen en laten zien en het besef bijbrengen dat we
met z’n allen heel zuinig moeten zijn op dit stukje natuur. Omdat dat geldt voor de
hele Heuvelrug, wordt het programma opgesteld in samenwerking met collega’s
van andere landgoederen. Laten we het gebied met elkaar beheren en behouden
zodat we ervan kunnen blijven genieten.”
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KASTANJEHOUTEN PALEN
VAN VLIET ONDERDEEL VAN

Architectuurexpositie Venetië

De kastanjehouten boompalen van Van Vliet
Duurzaamhout zijn onderdeel van de unieke
Internationale
Architectuurtentoonstelling
‘La Biennale di Venezia’. Op deze tweejaarlijkse internationale architectuurexpositie komt
een groot internationaal publiek kijken naar
bijdragen van landen over de hele wereld.
De expositie is te zien tot 21 november 2021
in een oude bierfabriek in een bakstenen industrieel complex in Giudecca, een eiland ten
zuiden van Venetië.

Jesse van der Ploeg en
Tymon Hogenelst
STUDIO WILD

Boomhutten en faunatorens
VAN DUURZAAM HOUT

“Voor het maken van boomhutten kiezen we voor duurzaam geproduceerd onbehandeld hout van Van Vliet. Het is heel mooi materiaal om mee te werken. Bovendien vinden we duurzaamheid belangrijk, ook voor onze klanten”, vertelt Maarten
de Visser van Boomverzorgers en hoveniers De Visser en Van Beest uit Soest
De Visser en Van Beest bouwt veel boomhutten voor particulieren. Maarten: “We
zijn de boomhuttenbouwer voor BoomhutBoris.nl. Wij bedenken het concept en
ontwerpen steeds nieuwe modellen. Op heel veel plekken in Nederland en België
staan onze boomhutten, daar haal ik voldoening uit. We zijn zelfs naar Engeland en
Oostenrijk geweest om ze te plaatsen, dat zijn leuke avonturen.”

Elke week een levering

De Visser en van Beest

BOOMVERZORGERS EN HOVENIERS
DE VISSER EN VAN BEEST

“De hutten worden gemaakt
van duurzaam geproduceerd
onbehandeld Douglas- en
kastanjehout van Van Vliet.
Toen ik nog voor het Utrechts
Landschap werkte, had ik al
veel contact met Van Vliet, we
doen al jaren zaken met elkaar.
Inmiddels komt er in het hoogseizoen elke week een vrachtwagen van Van Vliet bij ons.
Dan is het zo druk dat er amper tijd is voor een kop koffie.”

Houten faunatoren
Naast boomhutten maakt Maarten schuren en overkappingen en de
bijzondere faunatoren in Zeewolde komt van zijn hand. Een faunatoren
is een heel groot insectenhotel met woonruimte voor beschermde diersoorten. Maarten maakte zo’n toren volledig van hout. “Hout valt minder op
in het landschap, kost veel minder en is ook nog eens duurzaam en veel
mooier. Met een collega-bedrijf heb ik een faunatoren gemaakt van kastanjehout van Van Vliet. Het prototype staat in Zeewolde op het landgoed
van Scouting Nederland en is te zien op faunatoren.nl.”

Educatief, ecologisch en duurzaam
“In deze faunatoren zitten vleermuiskasten, een uilenkast en een egelverblijf. Er huizen zoogdieren zoals muizen en konijnen en diverse vogels,
vlinders en insecten. Een faunatoren draagt bij aan biotoopverbetering, is
educatief, ecologisch en duurzaam. Wij laten vooraf een bioloog op de
plek kijken welke diersoorten er zitten en wat bij elkaar past, want je wilt
niet dat ze elkaar allemaal opvreten. We maken de torens in iedere gewenste vorm en uitvoering voor bedrijven, scholen en gemeentes.”

Camping Bakkum:

ACCOMMODATIES EN RECREATIE TUSSEN DE DUINEN
Dat camping Bakkum de alleroudste camping van Nederland is, zie je er zeker niet
aan af. Ze bestaan sinds 1914 maar gaan goed met hun tijd mee. Op dit moment
wordt er verduurzaamd door toepassing van duurzamer waterverbruik en verwarming van water door zonnepanelen.

“Wij omarmen duurzaamheid en zijn ons bewust dat de omgeving ook ons
product is”, vertelt de trotse teamleider technische dienst Frank van der Tuin.

Noordhollands Duinreservaat

Vleermuisvriendelijk

Camping Bakkum is een grote camping
met 1800 plaatsen die in een natuurlijke
omgeving liggen: middenin het Noordhollands Duinreservaat vlakbij het strand,
door Natura 2000 beschermd. Reden te
meer om de balans tussen natuurbehoud
en recreatie in evenwicht te houden.
Daarom is ‘natuurgericht kamperen’ het
uitgangspunt. “We passen op onze drie
campings duurzaam hout toe in de vorm
van kastanje- en eikenhouten hekwerken. Dat is niet alleen duurzaam, maar
vormt ook een mooi en sfeervol beeld.
Je ziet het vaak op foto’s; mensen vinden
het mooi en geeft een gevoel dicht bij de
duinen of het strand te zijn.”

“De samenwerking met Van Vliet Duurzaamhout is er al zeker 15 jaar. Naast de
hekwerken levert Van Vliet ons afvalbakken, houten slagbomen en banken. En
ze vervangen ook de openbare straatverlichting door lantaarns van duurzaam
hout met ledverlichting waardoor we op energieverbruik beter scoren. Zelfs
de amberkleur van de armaturen is afgestemd op de natuur: vleermuisvriendelijk. In het duingebied rondom de camping wordt dat ook toegepast en daar
willen we graag op aansluiten.”

Frank van der Tuin
TEAMLEIDER TECHNISCHE DIENST

Tussen verstedelijking en natuur
Tijdens de grote reorganisatie van de camping in 2004 zijn hoogwaardige
voorzieningen gerealiseerd, zoals tien sanitair gebouwen. Die worden op dit
moment verduurzaamd. De camping heeft een gouden Green Key, certificaat
voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de recreatiebranche. “Ons recreatiebedrijf ligt tussen verstedelijking en natuur. Wij
krijgen gasten uit de regio, maar ook vanuit het Ruhrgebied. Ze overnachten bij
ons en genieten van zee, strand en duinen. Ons recreatieteam neemt de kinderen educatief aan de hand door de natuur. Ook watersportactiviteiten zoals
kiten zijn erg in trek, daarom hebben we een samenwerking met de surfschool
en het strandpaviljoen. Tegen de verstedelijking in willen we onze gasten ook
in de toekomst een fijne plek blijven bieden.”

DUURZAME BUITENBAR BRENGT GASTEN VAN
HET GROTE BOS

in mediterrane sferen

Net voor de start van het hoogseizoen werd bij RCN Vakantiepark Het Grote Bos in Doorn een nieuw
zwembad geopend, compleet met glijbanen en een waterspeeltuin. Om de gasten een echt mediterraan vakantiegevoel te geven, werd er door Van Vliet Duurzaamhout ook nog een buitenbar geplaatst.
“We hebben dit project met elkaar aangepakt, en met groot succes”, vertelt Timo van Drie, hoofd techniek en groen bij Het Grote Bos.

Timo van Drie
MANAGER BOUW & TECHNIEK

“Verschillende bedrijven brachten hun expertise in.
Van Vliet kwam met een nieuw soort lattenhekwerk
met dwarsbalkjes waarbij de bekende natuurlijke
uitstraling behouden is gebleven, maar dan iets
deftiger uitgevoerd. Het lattenhekwerk dient als
afscheiding tussen het diepe en het kindergedeelte, daarnaast heeft het ook een hoge decoratieve
waarde.

IN DIERENTUIN GAIAZOO VOEREN
DUURZAAMHEID EN NATUURLIJKE MATERIALEN DE BOVENTOON

Jaap Bakker
MANAGER BOUW & TECHNIEK

De dieren hebben de vrijheid om
rond te lopen in GaiaZOO en bezoekers kunnen ze zonder belemmering
bewonderen. “Niet dat de leeuwen
hier loslopen hoor”, vertelt manager
bouw en techniek Jaap Bakker. “Maar
we hebben natuurlijke afrasteringen
zoals een singel rond het apeneiland.
De dieren hebben de ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen en bezoekers staan oog in oog met ’s werelds
mooiste dieren.”

Natuurlijke materialen
Jaap Bakker heeft een leuke en veelzijdige baan. Naast facilitaire ondersteuning is hij betrokken bij het ontwerpen en
onderhouden van dierverblijven, terreinen en waterpartijen in GaiaZOO. “Leeuwen
vrij laten lopen is iets ingewikkelder dan bijvoorbeeld giraffen of apen. Maar waar
een afrastering nodig is, gebruiken we duurzaam hout. Het park in Kerkrade werd in
2004 geopend en vanaf de eerste dag levert Van Vliet alle kastanjehout, vooral voor
de volièrepalen, vlonders en afrasteringen.”

Duurzaam en verantwoord
Vorig jaar heeft het park de Green Key certificering behaald. “We willen alles duurzaam en verantwoord doen. Daarom gebruiken we zo min mogelijk verf en zoveel
mogelijk natuurlijke materialen zoals kastanjehout. In het hele park is geen tropisch hardhout te vinden; alles is mooi en verantwoord hout. In plaats van gegalvaniseerd staal of zink, kiezen we voor een mooie lariksplank, al moeten we die
na 10 jaar vervangen. Het ziet er gewoon mooier uit en is duurzamer. We kopen
ook groene energie en wekken op kleine schaal energie op met zonnepanelen.”

Dierencollectie
GaiaZOO ziet het als haar missie om bezoekers te laten ervaren hoe bijzonder
onze aarde is; educatie is een van de speerpunten. “We willen dat mensen een
leuke dag hebben, maar ook iets opsteken in het park”, zegt Jaap. “Dat doen we
met bebording, rondleidingen en informatie van het personeel. Kennisdeling vind
ik belangrijk, ook met andere parken. Er wordt heel goed samengewerkt. De dieren van alle dierentuinen zijn eigenlijk onderdeel van een collectie, dieren worden niet verkocht. Als wij een giraf willen, wordt er in Europees verband of zelfs
wereldwijd een aanvraag gedaan. Voldoe je aan alle eisen, dan krijg je er een van
een dierentuin die bijvoorbeeld net jonge giraffen heeft. Dat werkt al 30 jaar zo
om inteelt en wildvang te voorkomen.”
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Reële zoektocht naar duurzaamheid

zonder luxe te laten

TV-kok Hugo Kennis probeert zo
veel mogelijk zelfvoorzienend te
zijn. In zijn moestuin verbouwt hij
zijn eigen groente, met zonnepanelen regelt hij zijn stroomvoorziening, hij vangt regenwater op
voor de moestuin en zorgt voor
zijn eigen afvalverwerking. “Ik
onderneem een reële zoektocht
naar duurzaamheid zonder de
luxe van het leven te laten. En via
TV-KOK HUGO KENNIS DEELT VISIE
mijn werk probeer ik anderen te
OVER DUURZAAMHEID
inspireren en iets mee te geven
van mijn zoektocht. Ik vind dat
belangrijk, want eerlijk gezegd vind ik dat de mensheid vooral de wereld aan het
slopen is.”

Hugo Kennis

Hugo kan zich storen aan zogenaamde foodtrends die inspelen op de gezondheid maar tegelijk bijzonder slecht zijn voor het milieu. “Neem avocado’s. In 2018
werden 16 miljoen avocado’s verscheept naar Nederland; krankzinnig! Weet je
wel hoe we het milieu belasten met deze foodtrend? Voor elke kilo avocado is
1000 liter water nodig. Dat terwijl bijvoorbeeld onze broccoli van Nederlandse
bodem slechts 110 liter nodig heeft per kilo en vele malen voedzamer is. En dan
palmolie”, vervolgt Hugo. “Zeer geliefd onder veganisten. Weet je dat er wereldwijd jaarlijks 47 miljoen ton palmolie geproduceerd wordt? Voor het vergaren van
al deze miljoenen liters palmolie worden er ontelbare hectares regenwoud gekapt. Elk uur wordt er voor een oppervlakte van 300 voetbalvelden aan oerwoud
gekapt om plaats te maken voor palmolieplantages. Bewust kies ik in mijn recepten voor alternatieven die minder milieubelastend zijn.”

Als kind wilde ik boer worden
“Met de mogelijkheid te koken met groente uit mijn eigen moestuin, valt alles
wat ik toe nu toe gedaan heb helemaal op z’n plek”, aldus Hugo. Zijn opa was

jager, zijn oma maakte van het wild dat opa schoot de heerlijkste gerechten. “Ik
vond dat fascinerend, dat je iets vanuit de natuur zelf helemaal kon klaarmaken.
Hij wilde als kind het liefst boer worden. “Ik mocht van mijn moeder een stukje
tuin gebruiken. Daar liet ik groenten groeien maar ik hield ook dieren.” Lachend:
“Toen ik elf jaar was had ik 411 cavia’s die ik verkocht aan dierenwinkels.” Uiteindelijk koos hij voor de koksschool, werkte in restaurants en deed vervolgens de
toneelopleiding. Na rollen in musicals en de televisieserie Spangas, kreeg hij de
mogelijkheid TV-kok te worden.

Gedeelde filosofie over duurzaamheid
“Van RTL kreeg ik de vraag of ik interesse had in het maken van een kookprogramma met groenten uit mijn eigen moestuin. Het leek me geweldig, maar
de moestuin moest er eerst komen. En die kwam er, binnen één week! Met de
producent ging ik naar de beurs Tuinidee. Daar zag ik de producten van Van Vliet
Duurzaamhout en ik was meteen verkocht. Inmiddels ben ik verhuisd en heb ik
een grotere moestuin, lopen er kippen en ook hier is alles afgezet en aangelegd
met duurzaam hout van Van Vliet. We hebben dezelfde filosofie als het gaat om
duurzaamheid. Dus dat klikt gewoon. Prettig ook dat er meegedacht wordt over
de aanleg en het ontwerp. En uiteraard ziet het er mooi uit.”
“Ik hoop dat mensen met het kijken naar mijn programma’s wat bewuster worden
van de mogelijkheden die Nederlandse producten bieden. Vis, vlees, groente;
het is hier allemaal dichtbij en van fantastische kwaliteit. Ik wil graag actief mijn
zoektocht naar duurzaamheid uitdragen met het doel ook anderen te inspireren.
Als dat lukt, dan ben ik in mijn missie geslaagd.”
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Een niet alledaagse vraag;
HOUT VOOR EEN VIKINGSSCHIP

“Het is voor ons geen dagelijkse kost, hout leveren voor een Vikingschip. Gelukkig
hadden we al wel ervaring met het werk van de altijd enthousiaste en ambitieuze
Coos van den Hoek. Een aantal jaren geleden trokken we met hem op als partner en
houtleverancier bij de bouw van de Krommerijnder, een naar origineel model herbouwde trekschuit die eeuwenlang over de Kromme Rijn voer. Dus toen Coos in
de zomer van 2017 bij ons kwam om zijn idee over de bouw van een Vikingschip te
bespreken, wist ik meteen dat het serieus was”, vertelt Ernst-Jan Damen, directeur bij
Van Vliet Duurzaamhout.

Coos van den Hoek

VIKINGSCHIP TERUG OP DE PLEK VAN TOEN
In het Inspiratie Magazine van mei deelden we het artikel over het Vikingschip in Wijk bij
Duurstede. Een bijzonder schip gemaakt van ons duurzaam hout. “Toen hoopten we snel
aan boord te mogen stappen en, nu vier maanden verder, kunnen we vertellen dat dit is
gelukt! Sinds 1 juli ligt het Vikingschip in de stadshaven en hebben passagiers de eerste
tochten kunnen maken”, vertelt Coos van den Hoek van Stichting Vikingschip.
Het Vikingschip is terug op de plek van waar het zo’n 1100 jaar geleden afscheid nam van
Dorestad, één van de belangrijkste internationale handelsplaatsen in Noordwest-Europa, gelegen waar het huidige Wijk bij Duurstede ligt. “In die tijd was het schip een afschrikwekkend beeld voor degenen die er woonden, nu heet de Wijkse gemeenschap
het schip van harte welkom. Zo zie je maar, tijden veranderen en de cirkel is nu rond.”,
vertelt Coos.

Afrasteren

IS SPECIALISTISCH VAKWERK

Gijs Mastenbroek
GIJS MASTENBROEK AFRASTERINGEN

Zodra het vee weer naar buiten kan,
groeit de vraag naar professionele rasters en omheiningen om het
vee bij elkaar te houden en om ongewenste dieren buiten te houden.
“Naast palen van duurzaam hout,
kunnen we hekwerk, complete rasters van Tornadogaas en stroomdraad van Gallagher plaatsen. Het
plaatsen van het gaas is specialistisch vakwerk. Daarvoor werken we
samen met Gijs Mastenbroek Afrasteringen als een van onze vaste
partners”, vertelt Ernst-Jan Damen,
een van de eigenaren van Van Vliet
Duurzaamhout.

“Zodra Van Vliet of een andere opdrachtgever mij belt voor een klus, ga ik altijd eerst
ter plaatse kijken. Het is belangrijk om helder te krijgen welk stuk grond precies omheind moet worden en wat het doel is van de omheining. Schapen binnenhouden
vergt een heel andere aanpak dan bijvoorbeeld een terrein afbakenen om te voorkomen dat mensen het gebied verstoren. Maar ik kijk ook naar de bodemsoort, of er
bijvoorbeeld leidingen in de grond liggen en wat de kenmerken zijn van het landschap. Zo kan ik inschatten welke materialen er nodig zijn, maar ook wat er nodig
is om de palen en het gaas te plaatsen”, vertelt Gijs Mastenbroek, eigenaar van Gijs
Mastenbroek Afrasteringen in Ravenswaaij.

Familiebedrijf
Gijs Mastenbroek Afrasteringen is een familiebedrijf. ‘Mijn vrouw is verantwoordelijk
voor het financiele en administratieve gedeelte en het werk in het buitengebied doe
ik samen met mijn zoon. Maar als het om een groot project gaat, schakelen we de
hulp van anderen in. Zo zijn we als kleine organisatie flexibel, maar door de samenwerking met anderen kunnen we ook grote opdrachten aan. Bovendien hebben we
de juiste apparatuur om rollen gaas in het land te plaatsen, strak te trekken en af te
monteren.”

Kwaliteit en milieuvriendelijk
De samenwerking met Van Vliet Duurzaamhout gaat heel wat jaren terug. Gijs:
“Eigenlijk vanaf het moment dat boeren en natuurbeheerders afstapten van geïmpregneerde palen, kwamen we Van Vliet tegen. Het duurzame kastanjehout
waar we het gaas tussen plaatsen, is een mooi alternatief.”
Toen Van Vliet de mogelijkheid kreeg om de importlijn van het Tornadogaas uit
Engeland op te zetten is Gijs Mastenbroek Afrasteringen al direct betrokken
geweest als belangrijkste handels- en kennispartner van dit sterke gaas. Aanvoer en sortimentkeuze wordt door de bedrijven nog steeds onderling goed
afgestemd evenals de grote voorraad. Gijs vervolgt: “Wij werken graag samen
en we hebben beiden verstand van het Tornadogaas en het schrikdraad van
Gallagher. Het gaas van Tornado is veelzijdig en enorm sterk. Zo is er nu een
heel dunne draad op de markt gebracht die ontzettend sterk en elastisch is en
die 20% minder zink bevat dan andere gaassoorten. Dat betekent dus ook weer
minder milieubelastend ten opzichte van het goedkope draad uit bijvoorbeeld
China.”
Bij afrasteringen wordt vaak gedacht aan het binnenhouden van koeien of
schapen in een weiland. Maar er zijn ook hele andere projecten, waarbij Van
Vliet Duurzaamhout en Gijs Mastenbroek Afrasteringen de handen ineenslaan.
Gijs: “We kregen de vraag om een heel groot zonnepanelenveld te omheinen.
De uitdaging was om een omheining te realiseren wat mensen en dieren buiten
houdt, maar wel vriendelijk oogt. Ik denk dat we iets heel moois hebben neergezet dat mooi wegvalt in het landschap.” Ernst-Jan besluit: “Het is mooi dat we
onze klanten met deze mooie samenwerkingen van A tot Z kunnen helpen. Niet
alleen bij het maken van de juiste keuzes maar ook met het plaatsen, wij zijn blij
en trots op deze samenwerking.”
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ALLES WAT NATUURMONUMENTEN DOET IS DUURZAAM

Jan Quik

COÖRDINATOR NATUURBEHEER

Natuurmonumenten heeft 700.000
leden en beheert landgoederen,
kastelen en ruim 100.000 hectare
natuur: bossen, graslanden, water.
Als boerenzoon vindt Jan Quik van
Natuurmonumenten het leuk om de
verbindende factor te zijn tussen de
agrarische ondernemer en natuurbeheer. Hij heeft er een mening over:
“Ik denk dat het gewoon samen kan.”

125 kilometer afrastering
Vanaf zijn eerste werkdag bij Natuurmonumenten, zo’n 12,5 jaar geleden, werkt Jan
al samen met Van Vliet Duurzaamhout. De kastanje palen van Van Vliet vormen in
totaal 125 kilometer aan afrastering rond terreinen waar koeien lopen. Elk jaar wordt
gecontroleerd of de afrastering weer een seizoen mee kan. “Om de vier meter staat
een paal, dus reken maar uit hoeveel dat er zijn. We gebruiken ook veel duurzaam
rondhout van Van Vliet voor de vier eendenkooien in ons gebied. Ze leveren maatwerk en zoeken een oplossing als je onverwacht iets nodig hebt. Toen er ’s nachts
16 poorten werden gestolen, zaten we echt omhoog. Van Vliet snapt zo’n probleem
en past er een mouw aan: de volgende dag waren er al nieuwe poorten. Een unieke
service waarvoor ik nog steeds heel dankbaar ben.”

Duurzame kringlooplandbouw
Boswachter zonder bos
“De agrarische sector kan niet zonder de natuur en omgekeerd. Mijn uitdaging
daarin is de functie van bruggenbouwer”, zegt coördinator natuurbeheer Jan Quik.
“Mijn regio loopt vanaf de Biesbos tot Nijmegen, langs de Maas. Daar coördineer
ik de praktische planning zoals maaien, rasters plaatsen en vee naar de percelen
brengen. Kenmerkend voor dit gebied zijn de vele uiterwaarden en graslanden,
maar er is weinig bos. Ik ben eigenlijk een boswachter zonder bos. In mijn beheereenheid wordt veel nieuwe natuur gemaakt. We richten bijvoorbeeld uiterwaarden
in en maken nieuw grasland van unieke soorten. Duurzaamheid vind ik daarbij heel
belangrijk, want als we niet goed zorgen voor de omgeving waar we wonen, werken en recreëren, vernietigen we onszelf.”

“Alles wat wij doen is duurzaam en dat is een van de redenen dat wij samenwerken met Van Vliet Duurzaamhout. Net als ik, houden ze van praktisch werk en streven duurzaamheid na. Kwaliteit leveren valt daar ook onder; je zet liever iets neer
voor langere tijd. Goede kwaliteit betekent minder snelle vervanging en minder uitstoot. Ik zit bijvoorbeeld ook in een Europees duurzaamheidsproject. Wij maaien
heel veel graslanden en houden gras over dat niet geschikt is voor de landbouw.
Daarvan willen de deelnemers isolatie maken voor woningbouw als vervanger van
glaswol. Heel mooi om een grondstof te maken van natuurlijk afval. Natuurmonumenten wil naar duurzamere kringlooplandbouw. Er komen vraagstukken bij als:
wat moet een landbouwbedrijf daarvoor veranderen en hoe kan de regelgeving
worden aangepast zodat het interessant wordt. Heel leuk om over zulke complexe
vraagstukken mee te denken. Al zou ik eigenlijk wel weer meer het veld in willen,
want buiten gebeurt het.”

DUURZAME ERFAFSCHEIDING VAN KASTANJEHOUT
VOOR ZORGBOERDERIJ

De Hondspol
De Hondspol is niet zomaar een boerderij aan de rand van Driebergen-Rijsenburg. Het omvat een
veehouderij, een moestuin en een eigen winkel waar groenten, zuivel en vlees worden verkocht. Bovendien kunnen mensen met een beperking er terecht voor dagbesteding en begeleid wonen. “Alle
activiteiten doen we samen met mensen met een verstandelijke beperking”, vertelt Marcel Schoenmakers, die al ruim vijfentwintig jaar bij de zorgboerderij werkt.

Marcel Schoenmakers
ZORGBOERDERIJ DE HONDSPOL

UITKIJKTOREN DE KAAP
Een aantal jaar geleden hebben we, in opdracht van Natuurmonumenten, larikshout mogen leveren voor een 25 meter hoge uitkijktoren in de Kaapse Bossen
bij Doorn. Vanaf de Kaap geniet je van een uitzicht van de Amerongse Berg in het
oosten tot de Domtoren van Utrecht in het westen.

