name B-hout. Figuur 3 laat ook zien dat het

100%

sterk is gedaald. Dit wordt deels veroorzaakt
door de economische recessie, waardoor de
productie van spaanplaat, waarvoor gebruikt
hout een belangrijke grondstof is, in België en
Duitsland is afgenomen.

Hoeveelheid (in kton)

hergebruik van gebruikt hout in het buitenland

Bui energie

80%

Bui hergebruik

60%

NL ernergie
NL hergebruik

40%
20%
0%
2007

A,-, B- en C-hout

2008

2009

2010

2011

2012

Figuur 3. De aandelen van de verschillende vormen van eindgebruik binnen de totale hoeveelheid gebruikt
hout met onderscheid naar eindgebruik in Nederland en het buitenland in de periode 2007-2012
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De markt van resthout en gebruikt hout
in 2012

Veel resthout wordt toegepast als strooisel

technisch zeer moeilijk is het A-hout er

Resthout uit de houtverwerkende industrie en gebruikt hout (afvalhout) zijn
belangrijke grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe houtproducten en de
opwekking van duurzame energie. Hoewel de hoeveelheid resthout en gebruikt hout
in 2012 fors lager is dan in voorgaande jaren, vormen deze houtstromen nog steeds
een belangrijke grondstoffenbron.

volledig uit te sorteren. B-hout wordt
voornamelijk ingezet voor de opwekking
van hernieuwbare energie. Daarnaast
wordt het, indien de mate van vervuiling

Tabel 1. Hoeveelheden vers resthout, droog
resthout en gebruikt hout geproduceerd in
Nederland in 2007 en 2012

beperkt is, ingezet voor materiaalhergebruik. De totale hoeveelheid A- en B-hout
samen ligt tussen de 1.000 en 1.400 kton
in de periode 2007-2012.

Vers resthout (kton)
Droog resthout (kton)
Gebruikt hout (kton)

2007

2012

306
352
1.486

195
264
1.109

De studie werd uitgevoerd in opdracht van de
Rijksdienst voor ondernemend Nederland en Platform
Hout in Nederland.
Het rapport ‘De markt van resthout en gebruikt hout in
2012’ (Boosten, M., C. de Groot, A. Winterink &
J. Oldenburger, 2014) kan worden gedownload van
www.probos.nl.
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1 Leek, N.A., J. Oldenburger & A. Winterink. 2009.
De markt van gebruikt hout en resthout in 2007.
Stichting Probos, Wageningen.
2 Stuwhout: type verpakkingshout dat wordt
gebruikt in onder meer de scheepvaart om lading
vast te zetten/te verpakken in bijvoorbeeld
containers.
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voornamelijk naar Duitsland, België en

aanzienlijk lager dan in 2007 (zie tabel 1). Dit is

Annemieke Winterink

Zweden uitgevoerd om daar te worden

grotendeels het gevolg van de economische

Jan Oldenburger

ingezet voor energieopwekking. Dit gaat

crisis waardoor er minder (rond)hout wordt

jaarlijks om een hoeveelheid tussen 80 en

verwerkt en minder bouw- en sloopafval

120 kton. De stromen A- en B-hout zijn

beschikbaar komt. Niettemin vormt resthout

moeilijker van elkaar te onderscheiden,

uit de houtverwerkende industrie nog steeds

omdat deze stromen vaak als een mengsel

een belangrijke bron voor energieopwekking,

van A/B-hout worden aangeboden. Indien

strooiselproductie en de productie van

A-hout als een monostroom vrijkomt, dan

plaatmaterialen. Ook het gebruikt hout is nog

wordt het voornamelijk afgezet voor

steeds een belangrijke bron voor onder andere

materiaalhergebruik bijvoorbeeld voor de

spaanplaatproductie en andere materialen. De

productie van palletklossen, geperste

laatste jaren wordt echter een steeds groter

pallets of spaanplaat. B-hout is eigenlijk

aandeel gebruikt hout in Nederland aange-

altijd gemengd met A-hout, omdat het

wend voor energieopwekking.

De markt van resthout en gebruikt hout
in 2012

Veel resthout wordt toegepast als strooisel

technisch zeer moeilijk is het A-hout er

Resthout uit de houtverwerkende industrie en gebruikt hout (afvalhout) zijn
belangrijke grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe houtproducten en de
opwekking van duurzame energie. Hoewel de hoeveelheid resthout en gebruikt hout
in 2012 fors lager is dan in voorgaande jaren, vormen deze houtstromen nog steeds
een belangrijke grondstoffenbron.

volledig uit te sorteren. B-hout wordt
voornamelijk ingezet voor de opwekking
van hernieuwbare energie. Daarnaast
wordt het, indien de mate van vervuiling

Tabel 1. Hoeveelheden vers resthout, droog
resthout en gebruikt hout geproduceerd in
Nederland in 2007 en 2012

beperkt is, ingezet voor materiaalhergebruik. De totale hoeveelheid A- en B-hout
samen ligt tussen de 1.000 en 1.400 kton
in de periode 2007-2012.

Vers resthout (kton)
Droog resthout (kton)
Gebruikt hout (kton)

2007

2012

306
352
1.486

195
264
1.109

De studie werd uitgevoerd in opdracht van de
Rijksdienst voor ondernemend Nederland en Platform
Hout in Nederland.
Het rapport ‘De markt van resthout en gebruikt hout in
2012’ (Boosten, M., C. de Groot, A. Winterink &
J. Oldenburger, 2014) kan worden gedownload van
www.probos.nl.
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