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it zijn de resultaten van de door Probos in 2012 uitgevoerde en in maart 2013 gepubliceerde marktmeting, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu. Ook in 2005 en 2008 voerde Probos marktmetingen naar het aandeel duurzaam hout uit. In haar Beleidsprogramma Biodiversiteit heeft de Rijksoverheid de doelstelling
vastgelegd dat in 2011 minimaal de helft van het hout op de
Nederlandse markt duurzaam geproduceerd moet zijn. Een
ambitieuze doelstelling ten opzichte van 2008 (33,5 procent).
De overheid doet dit in het kader van het stimuleringsbeleid
voor duurzaam bosbeheer wereldwijd en het van de markt
weren van illegaal hout.
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FSC
Totaal
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PEFC

Totale markt 2011"
Met certificaat 2011

1.394.993

2.468.336

784.981

1.437.965

In %

3.863.329

65,7%

6.655.549

Totale markt 2008"
Met certificaat 2008

Totaal
5.876.752

2.231.153

33,5%

* De cijfers voor de 'totale markt' zijn gebaseerd op de jaarlijkse Probos/
CBS productie- en handelsstatistieken voor hout- en papierproducten.
Tabel 1: Het totale volume gecertificeerd gezaagd hout en plaatmateriaal dat in 2008 en 2011 op de Nederlandse markt is gekomen in kubieke
meter rondhoutequivalenten (marhe).

Productgroepen
Bijna verdubbeld
De 3,9 miljoen kubieke meter rondhoutequivalenten (m 3 rhe)
duurzaam gezaagd hout en plaatmateriaal dat in 2011 op de
Nederlandse markt werd gebracht, bleek echter goed voor
een marktaandeel van maar liefst 65,7 procent (zie tabel 1).
Bijna een verdubbeling dus. Daarbij moet aangetekend worden dat het totale Nederlandse houtverbruik tussen 2008 en
2011 in absolute zin met bijna 12 procent gedaald is. Het totale volume duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal is in deze periode in absolute zin met 73 procent
toegenomen.

Wat opvalt is dat het 'marktaandeel duurzaam' (met certificaat) binnen de productgroepen naaldhout, tropisch loofhout,
gematigd loofhout en plaatmateriaal onderling een grote variatie laten zien (figuur 1). Ook de groei tussen 2008 en 2011
van het marktaandeel per productgroep verschilt sterk. Van
het gezaagde naaldhout is het marktaandeel 'aantoonbaar
duurzaam geproduceerd' inmiddels toegenomen tot 85,9 procent. 'Gezaagd gematigd loofhout' blijft hier met slechts 22,8
procent ver bij achter. Het marktaandeel duurzaam groeide
het sterkst voor de productgroep 'gezaagd tropisch loofhout';
van 15,5 procent in 2008 naar 39 procent in 2011. Ook het vo-
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figuur I

_ _ _~Herko.... Iropioch hout _ _...
Malelslê heeft

2011

met circa 40 procent het grootste aan-

---~'deeI in de levering van '~ tropisch loofhout' op ~ "'......'1
derlandse markt, gevolgd door Kameroen (22 procent), In~ro~t) en Braziliê (10 procent). 'Qe.zaagd
tropisch loofhout' met certificaat (voor dullZlMTl bc:llIbehèer)
ia echter voor het merendeel afkomstig uit Afrika, gevolgd
door Zuidoost-Azië. MTC§JMaIB}'8lan Timber CertfflClltlon
System) Is In Nederland niet als aantoonbaar duLn'am geaccepteerd en dus 00 niel: als zodanig in de marktmeting gecI8aItIceerd. Er komt aanzienlijk minder aantoorIbMr du~
Z8II'Tl geproduceerd hout uit Zuid-Amerika.
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Aantoonbaar legaal
• •_ _'IIoor het b8paIen van het marktaandeel 'lIIIfrtoonbBRr legaal'

In 2011 wa 84 procent VM n.t WlIume lIIntOOnblIIr
duurzaIfTI gezugd hout en pluim...,.... op
derltwldse markt voorzien van een PEFC-oertIIcMl . .
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8JW1deel ten opzIctrte van het totUt volume komt ....
mee voor PEFC La op 42 JlIOC*'It en voarFSC op 21.7
procent.

ziJn In dia nw1ctnwIIng naast de bos ~ e m e n
PEFC en MTCS ook
~ legdteltsverklaringen meegIIKJrI.I. Op b8III hlerwrl .. ~ dat 70 pro-

3.085.800 ton konrt cia
met .., marktaandeel van
32,8 procent (23,9 procent FSC en 8,9 procent PEFC). Probos vermoedt dat
rnartdaandeel duurzaam In werkeliJkheid hoger ligt, omdat een aantal bedrijven alleen het vo"IUJn"",o,-_ _
met FS6- of PEFC-certifi
l'ieefropgegeven dat 00 weer
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De overheidsdoelstellIng voor een duurzame hout
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kBrtcn ~ en ook ZOflC*: marktYraag zijn ~'_~_
tot het inkopen van aantoonbaar duurzaam geproduceerde
producten. De hele houtketen kan dan ook trots ziJn op dit 1'8sultaat.
Maar we zijn er nog niet. Binnen de productgroepen 'gezaagd
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figuur 2
Papier en karton
De hoeveelheid paplii en karton d. In 2011 met een certlfl-~cea='t voor dULlrZaIm tx.beheer op de Nederlandse markt is
gebracht. bedraagt .011.000 tori. Op
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marktaandelen duurzaam nog sterk achter. Dit terwijl certificering van OO~ bîöiibeheIIr '4IÖÖfiI ook In het leven Is geroeptlIn om In de tropen een verschil te maken. Hier Is dus nog
veel werk te éH5MfOrn het ~:delljke ddef van 100 procent
untoonbaar duurzaam geproduceerd te realiseren. Alleeo
dan kan dehout=-en ~ ~ giDNIkJmlken van
d8t ene unique selling point: hout is een zeer milieUVriende--j_":~
lijkegrondsto1,~. mil~km~ CQIneutraal. Maar dan moet het wel aantoonbaar afkomstig zijn
uit duurzaam bel'-.ëte
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