Conversiefactoren rondhout: Stère naar m3
In Nederland wordt hout doorgaans als volume in m3 aangeboden en tegen een m3 prijs verkocht.
Omdat het in de praktijk vaak voorkomt dat het te factureren volume wordt gemeten in stere is er
behoefte aan een conversiefactor. Belangrijk is in dat geval de conversiefactor(en) overeen te komen
vóórdat de verkoop plaatsvindt. Wanneer zeker is dat alle hout aan de rolstapel wordt gemeten is
het zeer te overwegen om een prijs per Stère af te spreken in plaats van een M3 prijs.
Vooropgesteld is dat de meting van de Stères correct plaatsvindt (zie pag. 28 t/m 32 van de
Richtlijnen voor het meten van inlands rondhout ten behoeve van de verkoop). Daarbij is het
duidelijk dat er in de markt een veelheid van conversiefactoren wordt gehanteerd voor een veelheid
van sortimenten. Het is de bedoeling van de AVIH en Unie van Bosgroepen daarin meer uniformiteit
te krijgen ten einde ook de transparantie in de markt te bevorderen en minder discussie tussen koper
en verkoper.
De gegeven conversiefactoren blijven richtwaarden: het is geen wetenschap!
1.

2.

3.

4.

Vezelhout (hout bestemd voor spaanplaat, MDF,
biomassachips, brandhout om open haardhout van te
maken) met onderscheid loofhout/naaldhout lengte
vanaf 2.00 m Geen diameter grenzen. Kan ook relatief
krom tophout bevatten
OSB hout (hout bestemd voor OSB platen of schaafsel)
geen onderscheid loofhout/naaldhout, lengte van 3.00 m
en min diam. 15 cm, max. diam. 40 cm.
Papierhout (hout bestemd voor papier en
vouwkartonproductie) met onderscheid grove den,
fijnspar en populier, lengte van 2 m tot 3 m en minimale
diam. 8 cm, max. diam. 40 cm.
Zagerijhout (hout bestemd voor verzaging voor tuinhout,
kisthout, bouwhout, pallethout op zowel
profielverspaners als bandzagerijen, zonder onderscheid
naar maatvoering of houtsoortgroep.
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0,60
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Conversiefactoren: ton naar m3
Deze omrekening is onafhankelijk van de sortimentspecificatie. Verschillen kunnen ontstaan door het
tijdsverloop tussen velling, stapeling en weging en hangen ook samen met het vegetatieseizoen.
Hout dat per ton wordt afgevoerd moet vers zijn: max. 4 weken na velling in voorjaar/zomer en 8
weken na velling in de winter.
Naaldhout- grove den/Cors. Den/Oost. den
Naaldhout – overig naaldhout
Populier
Overig loofhout
N.b.:

1,05
1,10
1,10
1,00

( 950 kg/m3)
( 900 kg/m3)
( 900 kg/m3)
( 1000kg/m3)

Overmaat wordt niet gemeten (pagina 30 Houtmeetrichtlijnen).
Correctie op de steremeting in % kan nodig zijn (pagina 28 Houtmeetrichtlijnen)
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