
   
 

   
 

 

 
 
 

Webinar ‘Circulaire stromen in hout’ 
23/09/2021 - 16u00-17u00 

 
Hout is een zeer veelzijdig materiaal dat veel duurzame toepassingen kent in speelgoed, meubels, woning- 
en bedrijfsinrichting, verpakking en transport, constructie en bouw. Mits goed verwerkt en gebruikt heeft 
het een zeer lange levensduur (tot honderden jaren). Het behoudt dan zijn economische waarde en het 
vermogen om koolstof op te slaan. 
 
Dit betekent niet dat het hout in deze lange cyclus steeds dezelfde functie heeft (al is de houten 
constructie van oude boerenhuizen er wel een indrukwekkend voorbeeld van). Houten balken uit 
gesloopte constructies kunnen opnieuw gebruikt worden voor bouwconstructies maar ook verzaagd 
worden tot vloerdelen, meubelpanelen of (design) gebruiksvoorwerpen. Resthout van bewerkingen kan 
verwerkt worden in samengestelde meubelpanelen. Afvalhout en onbruikbare resten worden verwerkt 
in spaanplaat dat weer toegepast wordt in alle andere genoemde gebruiksvormen. Uiteindelijk kan hout 
ook nog als energiebron benut worden. 
 
In de levenscyclus van hout van boom tot brandstof zijn een groot aantal routes mogelijk om volgens 
circulaire principes met hout om te gaan. In de Kempen is er een diversiteit aan bedrijven met specifieke 
competenties, die deze circulaire ecosystemen actief vormgeven. 
 
 

 



   
 

   
 

 

Enkele voorbeelden uit de Kempen die passen in bovenstaand plaatje: 
 

• IOK afvalbeheer en IGEAN zamelen afvalhout in via de recyclageparken en leveren dit o.a. aan de 
spaanplaatindustrie. Tegelijk bekijken zij of er nog andere hergebruikmogelijkheden zijn. 

• Beneens Bouw & Interieur laat afvalhout afvoeren, maar wil ook bekijken of er materiaal bij zit 
dat nog een toepassing kan vinden als constructiemateriaal; verder willen ze houten onderdelen 
demonteren van gebouwen die worden gesloopt. Ze zoeken bedrijven die kunnen helpen bij de 
demontage en het sorteren en bedrijven die materialen willen verwerken in hun productie. 

• ResourceLab maakt met een team van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit afvalhout 
weer halffabricaten, betimmeringen en design meubels; ze zijn op zoek naar afnemers van hun 
producten en leveranciers van hoogwaardig afvalhout. 

• A-kwadraat verwerkt gebruikt hout uit de meest uiteenlopende bronnen weer tot nieuwe 
toepassingen zoals vloerdelen. Van ontijzeren tot schaven en lakken nemen ze alle bewerkingen 
voor hun rekening om afval en sloophout weer geschikt te maken voor producten.  Ook A-
kwadraat werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zoeken naar nieuwe 
toepassingen voor gebruikt hout en naar projecten in onderaanneming om hout op te waarderen.  

• Jansen by ODS verpakt haar profielen in houten kratten, waarvan het hout opnieuw gebruikt kan 
worden voor constructies of verpakking en wil hiervoor liefst een circulaire loop creëren met 
diverse partners in demontage en logistiek. 

 
De Sociaal-Circulaire Hub Kempen+ brengt deze vragen en materiaalstromen in kaart, zorgt voor 
expertise en brengt partijen bij elkaar om deze circulaire samenwerking verder uit te bouwen tot 
duurzame ecosystemen. Ben je actief in de hout- of verpakkingssector, de meubelindustrie of in 
constructie en wil je meer weten over de circulaire mogelijkheden? Heb je zelf een concrete case, vraag 
of aanbod? Neem dan contact op met herwin.daniels@blenders.be of schrijf je in voor het Webinar 
‘Circulaire stromen in hout’ op 23/09/2021 tussen 16u00 en 17u00. 
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