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De Nederlandse
rondhoutvervverkende

industrie in 1990 (2)

Het Nederlandse bos levert steeds meer hout. De eerst
onderzoekstekenen wijzen erop dat ook in de toekom t
de oogst verdér kan stijgen. Gezien de enorme huidige

import van hout en houtprodukten, is deze ontwikkeful
voor de verwerkende industrie in ons land gunstig te

noemen.
In het vorige Bos en Hout Bericht (91-5) schetsten we

voor het jaar 1990 een totaalbeeld van de Nederlandse
rondhoutverwerking en van de zagerijsector in het

bijzonder.
Dit Bos en Hout Bericht neemt de cijfers uit de papier-en

kartonindustrie, de klompenmakerijen en de
rondhoutimpregneerbedrijven onder de loep.

v'rig ns vraagt dit verschil wel om nader on
d '1'7.0 k.
b. I I t brandhout cijfer is gebaseerd op een zeer
ruw' schatting en bestaat vrijwel geheel uit loof
hout.

liet belangrijkste rondhoutsortiment dat het
N derlandse bos levert is het zaaghout (32%),
onmiddellijk gevolgd door het exporthout
(29%). Dit exporthout bestaat vooral uit vezel
hout voor de Belgische en Duitse spaan- en ve
zlplaatfabrieken.
I ulphout komt op de derde plaats met een aan
d el van 17%.
De overige sortimenten zijn kwantitatief welis
waar van minder belang maar vinden in Neder
land een zinvolle bestemming. Bovendien leve
ren ze inkomsten op voor d boseigenaar en
bieden werkgelegenheid aan d plaatselijke be
volking. Het belang van deze beide laatste facto
ren mag niet worden onders ·hat.

De Nederlandse papier- en
kartonindustrie

Van oorsprong i d N' rlandse papier- en
kartonindustrie n Jan rijke afnemer van
Nederlands hout. Tw" drijven in Nederland

Bestemming houtoogst In Nederland - 1990

V rw rkn rondhout. De overige papier- en kar
lonfabri ken werken met halffabrikaten, zoals

Ilulo en oud papier.
p dit moment doen zich in deze s ctor

l, I opm rkelijke verschuivingen voor,
lal grijk gevolgen heeft voor d N d 1'1 n S'
rondhoutmarkt. In ons vorige Bos n Iloul Ik
ri 'hl wezen we al op het verhoogd g' ruik v~'n

oud papier waardoor de vraag naar 1'01 dl oul in
de komende jaren aanmerkelijk zal g, < I I. k 11.

Daarnaast speelt de inzet van hips n sl' 'd ..
belangrijkere roL Voor de zagerij n v rm l pa·
pierindustrie een essentieel afzctg bi 'cl voor dil
restprodukt. Beide sectoren zorg n rv )01' d t d '
beschikbare grondstof hout effi i"nl wordt -

Het Nederlandse bos leverde in 1990, het jaar
waarin veel stormhout is gevallen, naar schat
ting 1,5 miljoen m3 hout met schors. De verde
ling naar sortiment wordt grofweg in figuUT 1
weergegeven. De volgende opmerkingen zijn
hierbij van belang:
a. De Nederlandse export van rondhout bedroeg
volgens het CBS ruim 400.000 m3 . Volgens me
dedelingen van de handel is dit volume nog te
laag en moet eerder worden gedacht aan een half
miljoen m3

. Verder blijkt dat de export gedeelte
lijk bestaat uit geïmporteerd hout, met name uit
Duitsland.
Op dit moment is niet na te gaan welke cijfers
juist zijn. Wel is duidelijk dat Nederland grote
hoeveelheden hout exporteert en dat deze ex
port voor 95% uit naaldhout bestaat. In figuur 1
is gerekend met het officiële CBS-cijfer.

Houtoogst Nederland • Totaal 1.500.000 m3 met schors

o zaaghout
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J'iguur 1

De papierindustrie
verwacht een
opmerkelijke daling
van het
rondhoutverbruik.



Papierindustrie· 1990
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bruikt. Op het gebied van afval- en reststromen
is momenteel veel gaande. Het is nog niet duide
lijk hoe deze ontwikkelingen verder zullen ver
lopen en waar het uiteindelijk toe zal leiden. Wel
is de Nederlandse houtverwerkende industrie
druk bezig om oplossingen te zoeken voor rest
en afvalprodukten. Gezien de gevolgen voor de
rondhoutmarkt is het van belang om dit proces
ook in de toekomst op de voet te blijven volgen.

Figuur 3

Figuur 4
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Papierindustrie - 1990

Rondhoutspecificatie
De eisen die de papier- en kartonindustrie aan
het rondhout stellen zijn in figuur 4 weergege
ven. Ten opzichte van 1988 zijn ze niet veran
derd.
Ook in 1990 geldt voor grenen en douglas een
lengte van 2.04 tot 2.08 m, vuren wil men in de
lengtes 1.98 tot 2.02 m en voor populieren han
teert men 180 tot 2.20 m.
Als minimum diameter geldt voor alle houtsoor
ten 10 cm, over de schors gemeten. De maxi
mumdiameter varieert van 35 cm voor het naald
hout tot 57 cm voor populieren. Beide ook over
de schors gemeten.

Prijs
(Hf11m3

I Minimum met schors
I Lengte in mI diameter --------- franco
Houtsoort in cm 1.80 2.00 2.20 fabriek)

I I I I I I I I I

Inkoop
De papierindustrie kocht in 1990 ruim 300.000 m3

rondhout met schors in. Figuur 2 geeft per hout
soort een overzicht van de herkomst van het in
gekochte hout.
Het Nederlandse bos leverde hiervan een kwart
miljoen m3

, oftewel 81% van de totale inkoop,
bestaande uit de soorten grenen, vuren, douglas
en populieren.
Grenen is nog steeds de belangrijkste houtsoort.
Bijna 200.000 m3 werd hiervan in 1990 ingekocht.
Ruim 176.000 m3 kwam van eigen bodem. Vuren
kwam hoofdzakelijk uit het buitenland, vooral
uit Duitsland en België.

Verbruik
Naast rondhout leveren in toenemende mate
ook chips een belangrijke bijdrage aan de vezel
voorziening van de Nederlandse papier- en kar
tonindustrie. Figuur 3 laat zien hoe de verdeling
tussen rondhout en chips er per houtsoort uit
ziet.
Grenen is met 68% van het totale verbruik de be
langrijkste rondhoutsoort. Bij de chips daaren
tegen neemt vuren met 60% de belangrijkste
plaats in en zijn overwegend afkomstig van Ne
derlandse zagerijen.
Het tweede deel van figuur 3 geeft een beeld van
de ontwikkeling van beide grondstofstromen
tussen 1988 en 1993. Uiteraard zijn de cijfers voor
1991 en 1993 prognoses. Bij deze prognoses is al
wel rekening gehouden met de verhoogde inzet
van oud papier. Een ontwikkeling die vooral
consequenties zal hebben voor het rondhout.
In 1991 verwacht men al een (opmerkelijke)
rondhoutdaling van ongeveer 12% ten opzichte
van 1990. In 1993 zal het verbruik naar verwach
tingmet bijna 40% zijn afgenomen tot 185.000 m3.

Deze afneme zal zich vooral voordoen bij de
naaldhoutsoorten. Absoluut gezien zal het bij
het grenen tot de grootste daling leiden.
Tegenover deze verminderde inzet van rond
hout staat een toenemend gebruik van chips en
oud papier.
Wat de chips betreft kon voor 1993 nog geen
prognose worden gegeven, ondermeer vanwege
de al eerder genoemde onduidelijke situatie op
ht'l ge'bied van de restprodukten.
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Het aantal
klompen bedrijven is
sterk teruggelopen
door o.a.
automatisering.

Prijzen
Tenslotte geeft figuur 4 de prijzen aan, per m3

,

met schors en franco fabriek.
In 1990 werden de volgende bedragen per m3 be
taald: voor vuren f 122,-, grenen f 98,-, douglas
f 90,- en voor populieren f 76,-. Het betreft hier
gemiddelde prijzen die franco fabriek werden
betaald. De hier genoemde bedragen vormen
dan ook meer een indicatie. Prijzen zijn immers
afhankelijk van geleverde partij grootte, de aan
bieder en van de kwaliteit van het geleverde
hout. Afwijkingen van dit gemiddelde zijn dus
goed mogelijk. Bovendien is het zo dat de prijzen
in 1990 beïnvloed zijn door het extra hout dat op
de markt kwam na de voorjaarsstormen. Dit
heeft de prijzen gedrukt.

Klompenmakerijen· 1990

Klompenmakerijen naar verbruiksklasse

Inkoop en verbruik
Figuur 5 geeft de verdeling naar verbruiksklasse
\rveer.
In totaal werd ongeveer 20.000 m3 populiere-,
wilge- en beukehout tot klompen verwerkt. Iets
meer dan 20.000 m3 werd ingekocht. Verder valt
op dat ook hier de haast gouden regel opgaat dat
ongeveer 20% van de bedrijven 80% van de om
zet maakt, "vant bijna tweederde van het rond
houtverbruik ,!\rordt bepaald door slechts vijf be
drijven.

Een typisch Nederlandse houtverwerkingssector
is de klompenindustrie. Klompenmakerijen zijn
van oudsher gevestigd in streken waar popu
lieren groeien. Vroeger bestond de sector vooral
uit zeer veel kleine bedrijfjes.
Door mechanisering en automatisering is dit
aantal de laatste jaren sterk teruggelopen en is
de produktie hoofdzakelijk in handen gekomen
van enkele grotere bedrijven. Nog steeds vallen
er jaarlijks een aantal kleinere bedrijven af, over
wegend door het ontbreken van een bedrijfsop
volger. In 1990 werkten 35 klompenmakers mee
aan het onderzoek.

Klompenindustrie

IO~83rnm

Verbruik per klasse (m3 met schors)

Totaal = 19.800
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Aantal bedrijven
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Figuur 6 geeft een verdeling naar houtsoort en
laat bovendien zien dat de stammen uitsluitend
uit Nederland afkomstig zijn.
De venvachtingen voor de toekomst geven wei
nig opzienbarende ontwikkelingen te zien. Het
verbruik zal "vaarschijnlijk iets gaan toenemen.
Voor de periode 1990-1993 gaat men uit van een
gemiddelde jaarlijkse stijging van 2% (figuur 7).
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Verbruik
Zoals we zagen verwerkten de 22 onderzochte
bedrijven in 1990 gezamenlijk 170.000 m3

. Als we
vervolgens een ruwe schatting maken voor de
bedrijven die nog niet bij het onderzoek betrok
ken zijn, dan kan het totale rondhoutverbruik
voor deze sector worden gesteld op ongeveer
245.000 m 3 met schors. Het is duidelijk dat dit ge
schatte cijfer in de toekomst verbetering behoeft.
Alleen als bij de komende onderzoeken meer be
drijven meewerken, kunnen we ook voor deze
sector een integraal en betrouwbaar beeld ge
ven. Figuur 11 geeft een verdeling van het ver
bruik naar houtsoort. Dit figuur geldt uiteraard
ook uitsluitend voor de 22 bedrijven.

Klompenmakerijen· 1990

Rondhoutimpregneerbedrijven

Nieuw in dit onderzoek is de sector die zich be
zighoudt met het impregneren van rondhout.
Wegens het ontbreken van een totaaloverzicht
van alle rondhoutimpregneerbedrijven zijn de
bij verschillende organisaties bekende bedrijven
aangeschreven en om medewerking gevraagd.
Deze werkwijze houdt in dat we niet de hele sec
tor in kaart hebben kunnen brengen. Bij een ver
volgonderzoek verdient dit aspect extra aan
dacht.

In totaal hebben 22 bedrijven aan het onderzoek
deelgenomen. De resultaten hebben dan ook
uitsluitend betrekking op deze bedrijven. Overi
gens moet worden opgemerkt dat hiermee wel
de belangrijkste bedrijven in kaart zijn gebracht.
Figuur 9 geeft een overzicht naar verbruiksklas
se. In totaal verwerkten de 22 bedrijven ruim
170.000 m3 rondhout met schors. De meeste be
drijven verwerkten minder dan 5000 m3 en ook
hier "vas slechts een klein aantal bedrijven groot
verbruiker.

Inkoop
In tegenstelling tot de andere rondhoutverwer
kende sectoren komt het meeste hout uit het bui
len la nd. 'Tweederde moet worden geïmporteerd.
Bovendi(~n zijn er per houtsoort opmerkelijke
vl'r~;chillen Ie noteren (figuur 10). Grenen en la
rik~i hijvoorbede! komen voor meer dan de helft
lIil lwl l\JctlPriandse bos, terwijl men vooral vu
lVii "rl in ll1int!l'l"l' mail' ook douglas uit het bui
Inddlhl ddIIVI!!'rI

Rondhoutspecificatie
Het populierehout dat de klompenmakers inko
pen moet tenminste een topdiameter hebben
van 15 cm. Voor wilgehout moet dit zelfs 25 cm
zijn. De minimumlengten zijn voor de beide
soorten respektievelijk 3 en 1 m. Deze specifica
ties en de betaalde prijzen zijn weergegeven in
figuur 8. Ook hier geldt weer dat de prijzen sterk
worden bepaald door de geleverde kwaliteit en
de afmetingen, maar gemiddeld werd voor po
pulieren /90,- per m3 en voor wilgen /87,- per
m3 betaald.
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Figuur 11

De belangrijkste houtsoort is vuren (58%) ge
volgd door grenen (19%). De andere houtsoor
ten zijn kwantitatief van minder belang.
Verbruik en inkoop komen met elkaar overeen
zodat we kunnen concluderen dat er geen sub
stantiële toe- of afname van de voorraad plaats
vond.
Voor de toekomst verwacht deze sector een lich
te daling in 1991, gevolgd door een stijging in
1993. De oorzaken van deze fluctuaties zijn niet
verder onderzocht. Figuur 12 tenslotte, geeft per
houtsoort een beeld van de te verwachten ont
wikkelingen binnen de impregneersector. (De
hier vermelde prognoses gelden weer uitslui
tend voor de 22 onderzochte bedrijven).
Er worden geen opmerkelijke veranderingen per
houtsoort verwacht. De jaarlijkse groei schat
men op ongeveer 1% voor de periode 1990-1993.

Rondhoutspecificaties
Over de specificaties van het ingekochte hout en
de prijzen die hiervoor werden betaald is moei
lijk een betrouwbaar beeld te geven. De ant
woorden van de bedrijven liepen daarvoor teveel
uiteen. Heel algemeen geldt dat men voor alle
houtsoorten een minimumlengte aanhoudt van
1 m. De minimum topdiameter varieert tussen 8
en 25 cm. Ook dit onderdeel zal in een vervolg
onderzoek meer aandacht moeten krijgen.

ISJdouglas

• overige

o
Totaal = 63.000 Totaal = 126.000

[(;')13.000
lij24.000

16.000
10.000

Rondhoutimpregneerbedrijven • 1990

59%

HoutInkoop van 22 bedrijven naar houtsoort • Totaal 170.000 m3 met schors

Herkomst Inkoop rondhout van 22 bedrijven In m3 met schors

Houtsoort Nederland Import

~~i.iiiiii182.öOöVuren
Grenen
Lariks
Douglas
Overige

[Dm

100
-+-
E

!!J

ijs



8. De rondhoutimpregneersector is nog onvol- Figuur 12
doende in kaart gebracht om uitspraken voor de
hele sector te kunnen doen. Dit betekent ook dat
de gegevens over de rondhoutspecificaties en
prijzen nog onvoldoende betrouwbaar zijn om
conclusies te trekken.
Bij vervolgonderzoek verdient dit aspect dan
ook extra aandacht.
9. Onderzoek naar het rondhoutverbruik door
de Nederlandse industrie toont aan dat binnen
korte tijd belangrijke verschuivingen kunnen
optreden. Voor zowel de houtverwerkende in
dustrie, de handel als de boseigenaren is het van
belang dat zij hiervan zo snel mogelijk op de
hoogte zijn. Tijdig inspelen is dan nog mogelijk.
Twee ontwikkelingen verdienen op dit moment
bijzondere aandacht: het afnemende rondhout
gebruik van de papier- en kartonindustrie en de
stijgende export. Wellicht liggen hier kansen
voor produktie-uitbreiding bij andere bedrijven.
Het volgend jaar hopen wij u hierover meer te
kunnen melden.

Prognose houtverbruik • 22 bedrijven

Rondhoutimpregneerbedrijven • 1990

Prognose
jaarlijkse groei in %
( 1990-1993)

o 1 2
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Samenvatting

1. Nederland oogst meer hout. In 1990 kwam een
volume van ongeveer 1.5 miljoen m3 werkhout
met schors uit het Nederlandse bos. Dit is inclu
sief het stormhout, dat in 1990 een flink aantal
m3 omvatte.
2. Het meeste Nederlandse hout gaat naar de za
geTijen. Daarnaast exporteren we een belangrijk
deel naar vooral Belgische en Duitse spaan- en
vezelplaatfabrieken.
3. De papier- en kartonindustrie is een belang
rijke afnemer van Nederlands hout. In totaal
kocht zij ruim 300.000 m3 rondhout in, waarvan
een kwart miljoen uit het Nederlandse bos af
komstig was. Daarnaast gebruikte ze grote hoe
veelheden chips.
4. Voor de nabije toekomst verwacht deze sector
een drastische verlaging van het rondhoutver
btujkdoore~nstijgende inzet van chips en oud
papier.
5. Het aantal klompenmakerijen is opnieuw ge
çialàld, terwijl bij de grotere bedrijven een pro-

"dû~tie:vergrotingheeft plaatsgevonden. Per sal
~dDishet houtverbruik stabiel gebleven.
'ook voor de toekomst verwacht men geen bij
·z:ondere verschuivingen.
15. Dit keer brachten we voor het eerst de rond
dJoutimpregneersector in kaart. Hoewel niet alle
:~rijven bij het onderzoek zijn betrokken, blijkt
.;i$gIJ::il€ 22 belangrijkste bedrijven ruim 170.000 m3

:~,wo.ndho.ut met schors hebben verwerkt.
\.$:@l:tl~uwe schatting voor alle bedrijven laat een
·Y*"-rp;p..tik zien van bijna een kwart miljoen m3

mji5t 5<;hors. Het meeste hout komt uit het bui
t~hland. Per soort zijn er echter grote verschil
len.
7. De belangrijkste hDutsoort is vuren, dat meer
da1i\de lwlft uitmaakt van het totale verbruik.
Voor de toekomst verwachten de impregneer
ders een stabiele ontwikkeling van het rond

·:·:~,~g:iJ~;Yêtbtuik.


