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Nederlands rondhout voor een
beter klimaat
De Nederlandse ambities om meer CO2 op te slaan en vast te leggen in de
strijd tegen klimaatverandering biedt ook de Nederlandse bos- en houtketen kansen. Aan de ene kant binnen het bosbeheer, maar ook de rondhoutketen kan hiervan proﬁteren. Samen met anderen heeft Probos de
afgelopen anderhalf jaar deze keten onder de loep genomen om te bekijken waar aanknopingspunten zitten. Het opschalen van het gebruik van
inlands hout in de bouw is er daar één van. In dit Bosbericht wordt hierop
nader ingegaan en worden de resultaten van de jaarlijkse Probos rondhoutenquête beknopt gepresenteerd.
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materialen vervangt, zoals beton en staal.
Het project wordt uitgevoerd door Probos en SHR.
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Tabel 1 Verbruik rondhout in de Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 2017 (x 1.000 m³ werkhout met schors)
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2016

2017
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* Geen verbruik opgegeven i.v.m. herleidbaarheid tot individuele bedrijven.
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Figuur 1 Het in 2017 door de Nederlandse rondhoutverwerkende
industrie verwerkte volume industrieel rondhout naar categorie
verwerker.
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Figuur 2 Rondhoutexport naar sortiment in 2017.
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