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Lokaal – Ecologisch – Sociaal 



NLZ: Natuur- en landschapszorg VZW, 
het maatwerkbedrijf van Natuurpunt

NLZ



Natuurpunt

Aankoop van natuurgebieden, beheren en openstellen van 
deze gebieden (meer dan 26.000 hectare)

Beschermen

Educatieve activiteiten en mensen in contact brengen met 
de natuur in hun omgeving. (natuuracademie)

Beleven

Het opbouwen en aanleveren van wetenschappelijke 
kennis door natuurstudie

Bestuderen

We schrijven beleidsadviezen uit en nemen deel aan het 
maatschappelijk debat

Bepleiten

Zorgen voor meer 
en betere natuur!



• Natuur- en Landschapsbeheer in eigen gebieden en voor 
externe partners. 

• Groene ruimte: Ontwerpen en inrichten van groene 
speelplaatsen, bedrijventerreinen en aangepaste zorgtuinen

• Energiesnoeiers: mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale 
economie en worden opgeleid om energiebesparende 
maatregelen uit te voeren; van energiescans tot isolatiewerken

• Houtkunst: Totems en sculpturen

• Houtproducten uit ons houtatelier 

Taken van NLZ



Houtatelier



• Opgestart in 2016 in Ekeren
• Hout uit eigen gebieden een tweede 

leven geven
• Duurzame buitenproducten

• Initieel ook houtverkoop

• We beheren de hele keten, vanaf de 
boom tot het afgewerkte houtproduct 
binnen één bedrijfsvoering. 

Houtatelier



EINDPRODUCT

VERWERKING

GRONDSTOF

Zagen & drogen van het hout
Constructie van standaard producten
Schuren en afwerken

Verwerking

Steeds lokaal uit duurzaam beheer

Grondstof: Extern hout

eik, kastanje, douglas & lariks

Grondstof: Hout uit eigen gebieden

RESTSTROOM

GRONDSTOF

De hele keten

opgehaald, geleverd of geleverd en
geplaatst

Eindproduct wordt verkocht

Mulch
Brandhout

Schors & resthout

Nu ook grove den en Corsicaanse den, 
terug meer input uit eigen gebieden



• Lokale aankoop en verkoop (BE-NL)

• Gebruik van duurzame houtsoorten om 
kwaliteitsvolle buitenproducten te maken
• Vereisen geen behandeling of onderhoud
• Reststroom kan als mulch of brandhout ingezet 

worden (ook om eigen atelier te verwarmen)

• Maatwerkbedrijf
• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

kunnen bij NLZ de draad weer oppakken, hun 
talenten ontdekken en werkervaring opdoen. 

• Meer dan 200 medewerkers
• 10 in het houtatelier
• Doen het schrijnwerk, schuren, plaatsingen,..

• Samenwerking met gevangenis

Lokaal – Ecologisch - Sociaal



Producten



• Bijenhotels (+ optie logo)

• Zitbanken (+ optie logo)

-Vooral bedrijven & openbare besturen

-Deel in eigen gebieden

-Klein aandeel particulieren

• Plankenpaden

• Poorten

• Kijkwanden & Vlonders

-in eigen gebieden

-openbare besturen

Producten



website: houtproducten NLZ

https://sites.google.com/natuurpunt.be/nlz/houtproducten?authuser=0


Bedankt voor uw aandacht!
Contact: naomi.breine@natuurpunt.be

website: houtproducten NLZ

Foto: Wim Dirckx

https://sites.google.com/natuurpunt.be/nlz/houtproducten?authuser=0

