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HV-Boompaal
Als je een jonge boom plant, heeft deze vaak tot vijf jaar ondersteuning nodig van 
een boompaal. Helaas hebben onbehandelde boompalen maar een levensduur van 
een aantal jaar, waarna de paal vervangen moet worden. Dit levert niet alleen extra 
werk op, maar is ook zonde van het gebruikte hout. We zien ook dat er hardhouten 
palen worden gebruikt, wat niet nodig is voor de gebruikerstermijn.



Gelukkig kan het ook anders. Onze HV-Boompaal, geproduceerd door Van Swaay 
Duurzaam Hout, gaat dankzij lichte plaatselijke thermische bewerking veel langer 
mee. Net zo lang totdat de boom opzichzelf kan staan. Zo gebruiken we hout op 
een duurzame manier om nieuw hout te laten groeien. 

Hout werd vroeger al gebrand om het te beschermen. Landbouwers verhitten hun 
weidepalen zodat er een verkoolde laag om het hout ontstond. Deze verkoolde laag 
beschermde het hout tegen houtrot, waardoor de weidepalen langer konden blijven 
staan. 

Van Swaay Duurzaam Hout heeft deze methode van hout branden een nieuw leven 
ingeblazen. De vuurhouten boompalen worden met een speciale rondbrand-
installatie voor korte tijd sterk verhit totdat oppervlakte-verkoling optreedt. Het 
hout wordt alleen gebrand op de plek waar houtrot zich snel verspreidt: de grens 
van grond en lucht. Dit betekent dat het zichtbare gedeelte van de boompaal de 
vuurhouten-look behoudt. 

Hout branden

Onze werkwijze



De HV-Boompalen komen uit duurzame bossen van dichtbij en worden in 
Nederland bewerkt, zodat ze precies zo lang meegaan als de boom nodig heeft om 
sterk te wortelen. De HV-Boompaal wordt geleverd met een KOMO 
productcertificaat op basis van BRL 2904. De paal kan na zijn levensduur weer 
worden gebruikt voor groene energie of compost en voldoet daardoor volledig aan 
de eisen van Duurzaam Inkopen en Cradle to Cradle. 

Kwaliteitseisen en milieuvoordeel

Meer informatie over de HV-Boompaal?

De Verschilmakerij vertelt je graag meer over de productie, het gebruik en de 

duurzame voordelen van de HV-boompaal. 
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