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Eerste productie-unit in Limburg voor
streekproducten uit eigen bossen
BosWerkt is een bedrijf waarbij bosbouwkennis en arbeidsmarktkennis zijn
samengevoegd tot Sociaal Bosbeheer. BosWerkt is medio 2014 gestart door een
samenwerking aan te gaan met de Provincie Limburg en de gemeente EchtSusteren. Inmiddels hebben ook andere partijen zich bij BosWerkt aangesloten,
waaronder de Provincie Noord-Brabant.
Het principe is gebaseerd op het zoveel mogelijk handmatig beheer van bestaand
bos, waarmee vitalere bossen, maar ook betere houtsortimenten geleverd
kunnen worden. De meerprijs hiervan wordt grotendeels ingezet voor de inzet
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return). Het naaldhout
wordt direct verkocht aan de houthandel en het loofhout wordt in de eigen
productie-unit verwerkt tot eindproducten. De eerste productie-unit van
BosWerkt (BosWerkt Products) is dit jaar ontwikkeld en is 5 november a.s.
officieel in bedrijf genomen. Vanuit deze locatie in Gemeente Echt-Susteren vindt
productontwikkeling, verwerking en afzet van streekeigen bosbouwproducten
plaats. De bewerkingen worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en sluiten dus naadloos aan op de participatiewet. Het
productassortiment varieert van haardhout in grote en kleine verpakking,
woudkaarsen tot een reeks producten bestemd voor de bloemisterij.
Het door BosWerkt georganiseerde sociaal bosbeheer blijkt goed aan te slaan en
er is een positief perspectief voor verdere uitrol naar de Provincie Noord-Brabant
en Provincie Gelderland. Het mooie is dat er jaarrond (buiten en binnen) gewerkt
kan worden aan bijzondere natuurproducten; een nieuw streekproduct, waarvan
de oogst rechtstreeks bijdraagt aan gezondere en

mooiere bossen en waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer
trots kunnen zijn op hun werk.
Volgens Sander Vrehen (directeur BosWerkt Products) biedt deze productie-unit
nu al werk aan 10 medewerkers binnen en nog eens 20 mensen buiten. Deze
productiecapaciteit kan alleen al in Provincie Limburg nog met gemak
verdubbelen. “Met SW bedrijf Risse-Westrom Groen en met Zorginstelling
Levanto groep hebben wij vaste samenwerkingsovereenkomsten.”
De heren Geert Frische en Peter Ruijten (wethouders van de Gemeente EchtSusteren) hebben 5 november de officiële openingshandeling verricht van de
eerste productie-unit van BosWerkt in Echt-Susteren.
“Het is zeer verassend om te zien dat we op deze wijze niet alleen zinvolle arbeid
verschaffen aan kwetsbare doelgroepen uit onze gemeente, maar ook dat onze
natuurgebieden er beter van worden. Daarnaast komen er geweldige
streekproducten uit onze bossen, waar we trots op mogen zijn.”
aldus beide wethouders.
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