
Bos en Hout Berichten

INTERNATIONALE HOUTMARKT OP DRIFT
De internationale houtmarkt beleeft roerige tijden. De vraag naar hout neemt sterk toe. Op veel
plaatsen is zelfs sprake van een dreigend rondhouttekort; De prijzen voor het rondhout vertonen
inmiddels sterke stijgingen evenals die voor de belangrijkste houtprodukten. Een compleet
tegengestelde situatie dan die van nog geen jaar geleden. Dit Bos en Hout Bericht schetst de
ontwikkelingen vanaf 1992, waarbij de Europese houtmarkt centraal staat.*
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INLEIDING

Vanaf 1992 doen zich extreme
ontwikkelingen voor op de internationale
houtmarkt. Soms lijken ze op het eerste
gezicht zelfs tegengesteld te zijn. Voordat
we een schets geven van de laatste stand
van zaken, die tijdens de onlangs gehouden
bijeenkomst van het Timber Committee is
besproken, volgt eerst een overzicht van
enkele in het oog springende
ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

Verenigde Staten
In 1992 raasde de orkaan Andrew over het
zuiden van de Verenigde Staten en liet een
spoor van verniel ingen achter, De vraag
naar bouwhout (gezaagd hout en
plaatmaterialen) steeg hierdoor snel. Een
stijging van de woningbouwproduktie
versterkte deze groei nog verder. Tegenover
de toegenomen vraag stond echter een
plotselinge daling (6 miljoen m3) van het
aanbod van stammen door drastische
kapbeperkingen in de "old growth forests"
van de belangrijke bosgebieden van
Noordwest-Amerika en later ook in het
zuidwesten. Het gevolg: sterke
prijsstijgingen en een verhoogde invoer uit
Canada. De prijsstijgingen en een
waardevermeerdering van de dollar
zorgden ervoor dat het Amerikaanse en
Canadese hout vrijwel van de Europese
markt verdween en het deed hun aandeel
op de japanse markt dalen.

Rusland
Door de chaotische ontwikkelingen in
Rusland liep de export van gezaagd hout in
1992 en 1993 met respectievelijk 33% en
25% terug. Daarmee daalde het
verhandelbare houtvolume aanzienlijk.

Noord-Europa
In 1992 devalueerden de Zweedse Kroon
en de Finse Mark met 20 en 25%,
waardoor het Noordeuropese hout op de
exportmarkt sterk in prijs daalde. Het
gevolg was een aantrekkende wereldvraag
naar dit hout.

japan
japan zocht gedwongen naar nieuwe
leveranciers door oogstbeperkingen in
Sarawak (Maleisië) en de VS, een
exportverbod voor stammen in Sabah
(Maleisië) en de eerder genoemde
leveringsproblemen in Rusland en vond het
laag geprijsde Noordeuropese hout.

West-Europa
Conjuncturele en structurele
ontwikkelingen brachten de Westeuropese
houtmarkt in ernstige problemen. De
Noordeuropeanen zetten de prijzen van het
Westeuropese hout onder zware druk. Het
gevolg was een sterke daling van de
rondhoutprijzen. Op hetzelfde moment

Roerige tijden op de internationale
rondhoutmarkt zorgden op veel plaatsen voor

een dreigend tekort aan hout.

nam door milieumaatregelen het gebruik
van oud papier en oud hout toe, waardoor
de vraag naar pulphout sterk daalde. Ook
nam de vraag naar emballagehout af,
doordat kunststof en kartonnen verpakking
en houten kisten steeds meer verdrongen.

HOUTMARKT IN DISCUSSIE

In oktober jl. discussieerde het Timber
Committee aan de hand van presentaties en
landenrapporten over de internationale
houtmarkt. De SBH nam de presentatie
over de tropische houtmarkt voor haar
rekening.

Voor de belangrijkste houtlanden geven we
de meest in het oog springende
ontwikkelingen weer



per produktcategorie, voorafgegaan door
economische indicatoren. De tabellen
geven verwachte produktie- en
exportgegevens weer.

Zweden
De Zweedse houtindustrie draait op hoge
toeren sinds de devaluatie van de Zweedse
Kroon in de herfst van 1992. Vooral de
exportproduktie beleeft gouden tijden
hoewel ook de binnenlandse consumptie
weer zal toenemen met het aantrekken van
de economie. Het Bruto Nationaal Produkt'
(BNP) stijgt dit jaar met 2,4% en volgend
jaar naar verwachting met 3,0%. In 1994
zal Zweden 14% meer woningen gebouwd
hebben dan in 1993 en voor 1995
verwacht men een verdere stijging.

Rondhout
Voor 1994 verwacht men dat de houtoogst
met 7% gestegen zal zijn tot ongeveer 67
miljoen m3 (incl. schors), terwijl ook voor
1995 een stijging is voorzien. Het
beschikbare rondhout is in hoofdzaak
bestemd voor de produktie van gezaagd
(naald)hout en pulp. Desondanks blijft
Zweden echter een netto-importeur van
pulphout. De markt voor pulphout lijkt over
haar dieptepunt van eind vorig jaar en
begin dit jaar heen te zijn nu afnemers
meer betalen voor het pulphout.

Gezaagd hout
De produktie van gezaagd hout is de laatste
jaren sterk gestegen. Dit jaar verwacht men
af te sluiten met een verdere toename van
7%. Ook voor 1995 Iigt een verhoogde

steeg daarentegen met 33% tot 73.000 m3.
Voor beide produkten verwacht men voor
1994 en 1995 een stijging van de
produktie. De toegenomen produktie van
triplex is vooral voor de binnenlandse
markt bedoeld en de vezelplaten voor de
export.

Finland
De Finse economie gaat gebukt onder een
grote overheidsschuld en een hoge
werkloosheid.
Investeringen zijn hard nodig, maar worden
gehinderd door een hoge rentestand.
Net als Zweden zal ook Finland
waarschijnlijk in 1995 toetreden tot de
Europese Unie. Men verwacht dat daardoor
de staatsschuld verder zal toenemen, maar
het zal ook een gunstig effekt hebben op de
broodnodige economische groei en
investeri ngen.

Rondhout
Finland zal in 199425% meer naaldhout
geoogst hebben dan in 1993. Voor 1995
verwacht men een verdere stijging van 9%.
De oogst zou daarna nog wel kunnen
toenemen, maar door allerlei regels is dat
in de praktijk vrijwel onmogelijk. Het
oogstnivo van 1995 moet daarom voorlopig
als de maximaal haalbare oogst worden
gezien.
Opvallend is de verwachte verdubbeling
van de import van naaldhoutstammen in
1994 ten opzichte van 1993, de import zal
in 1994 uitkomen op 200.000 m3 .Voor
1995 rekent men op een geringe stijging,
terwijl de export sterk zal stijgen tot

Plaatmaterialen
De Finse triplex-industrie herstelde zich in
1993 al substantieel van de diepe recessie
in de twee voorgaande jaren. De produktie
steeg in 1993 naar 621.000 m3 (1992:
462.000 m3). Voor 1994 en 1995 verwacht
men een verdere stijging (zie tabel).
Opvallend is dat steeds meer naaldhouttri
plex wordt gemaakt in plaats van
loofhouttriplex. In 1993 was dat 45%,
terwijl het voorheen 15% was.
Finland produceert triplex vooral voor het
buitenland. In 1993 exporteerde het
542.000 m3; een stijging van 55% ten
opzichte van 1992. Voor 1994 en 1995
voorziet men een verdere stijging. Naast
triplex produceert Finland ook spaanplaten
en vezelplaten, waarvoor men minder
opzienbarende veranderingen verwacht.
Opvallend is wel de afnemende export van
spaanplaat, terwijl de produktie toeneemt.
Oorzaak: een sterk groeiende binnenlandse
markt.

Verenigde Staten
Sinds 1991 neemt het BNP in de VS
jaarlijks toe. Voor 1994 houdt men
rekening met een stijging van 3%; in 1995
verwacht men een toename van 2,5%.
De woningbouw is een belangrijke sector
voor de houtbranche omdat er jaarlijks
ongeveer een derde van het binnenlandse
houtgebruik heengaat. De
woningnieuwbouw was in de eerste 8
maanden van 1994 16% hoger dan in
dezelfde periode van 1993. Voor 1995
voorziet men een stabilisatie.

Verenigde Staten

900.000 m3 (was 500.000 m3 in 1993). De
oogst van loofhout is veel geringer dan die
van naaldhout maar stijgt gestaag en zal in
199550% hoger zijn dan in 1993.

Produktie Export

(x 10001113) 1994 1995 1994 1995

gezaagd naaldhout 80800 79000 5000 4900
pulphout 245000 246000 12900 12900
triplex van naaldhout 18270 18000 1500 1500

Gezaagd hout
Finse zagerijen zullen in 1994 naar
verwachting 14% meer naaldhout
geproduceerd hebben dan in 1993. In 1995
zal een verdere stijging plaatsvinden met
6%. De export neemt gestaag toe .. Daarbij
valt op dat Finland, net als Zweden, de
export naar Japan sterk zag groeien. Deze
kwam uit op 156.000 m3 in 1993. In 1994
zal deze naar verwachting 300.000 m3
zijn. Na 1995 verwacht men geen verdere
produktiestijging omdat de eigen oogst
door allerlei regels niet verder kan
toenemen.
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Verenigd Koninkrijk:
spaanplaat 2000

(x 1000 1113) 1993 1994 1995

Rondhout 174000 137000 160000
Gezaagd hout 40000 32000 36000
Triplex 1026 880 890
Spaanplaat 3961 3600 3800

Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland

Duitsland:
naaldhout stammen 20450 20060

Frankrijk:
naaldhoutstammen
loofhoutstammen

(x 10001113)

Rondhout
De kapbeperkingen in de "old growth
forests" in het noordwesten maar ook in het
zuidwesten van de VS zullen ook in 1995
nog gelden. De rondhoutmarkt zal tekorten
bi ijven vertonen door een sterk
toegenomen binnenlandse vraag naar
onder meer naaldhoutstammen voor de
woningbouw. De export die in 1993 al
aanzienlijk daalde zal ook voor 1994 naar
verwachting lager uitkomen: zo lag in de
eerste helft van 1994 de export 24% lager
dan in de vergelijkbare periode in 1993.
Voor 1995 verwacht de VS een stabilisatie
van de export.
Toenemend hergebruik van papier en

Produktie
Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS)
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') 05B = Oriented Strand Board

gezaagd naaldhout
triplex van naaldhout
spaanplaat
waferboard en OSB'"

Canada

(x 10001113)

Produktie Export

(x 1000 1113) 1994 1995 1994 1995

zaag- en fineerhout 27700 28800 600 600
pulphout 21200 23100 400 400
gezaagd hout 13400 14000 10400 10700

Finland
Produktie Export

(x 1000 1113) 1994 1995 1994 1995

naaldhoutstammen 23000 25200 800 900
naaldhout 9500 10100 7200 7500

690 800 600 700
spaanplaat 475 460 180 160

De verwachte produktie (en export) van enkele houtprodukten
van:

~~:-:'~S~0 - Naaldhout:

Plaatmaterialen
De teruggelopen binnenlandse vraag naar
plaatmaterialen zal voor dit jaar
gestabiliseerd zijn door het weer
aantrekken van de woningbouw. In 1993
nam de produktie van vezelplaten met 18%
af tot 134.000 m3. De triplexproduktie

produktie in het verschiet. Aan de stijgende
produktie ligt vooral een toegenomen vraag
uit het buitenland ten grondslag, want de
binnenlandse vraag daalde. Een
opmerkelijke ontwikkeling hierin is dat de
export naar Japan zeer sterk toenam.
Exporteerde Zweden enkele jaren geleden
jaarlijks zo'n 2.000 m3, in 1993 was de
export al gegroeid naar zo'n 100.000 m3.
Voor 1994 is een verdere stijging van de
export voorzien en voor 1995 een
stabilisatie.



karton heeft de markt voor pulphout sterk
beïnvloed. Dit leidt ertoe dat de
binnenlandse consumptie van pulphout
ondanks een aantrekkende economie in
1994 waarschijnl ijk slechts zeer licht
gestegen zal zijn. De export daarentegen
zal naar verwachting 4% hoger uitkomen
dan in 1993 en zal bijna 13 mln m3
bedragen. Voor 1995 zijn geen prognoses
beschikbaar.

Gezaagd hout
De produktie van gezaagd naaldhout zal
voor 1994 naar verwachting 3% hoger zijn
dan in 1993. Het binnenlands verbruik zal
dit jaar gestegen zijn met 6% en de import
met 10%. Daarmee zal de import op een
nieuw record uitkomen: 39,2 mln m3. De
export zal 10% lager zijn dan in 1993.
Voor 1995 verwacht men een lichte daling
voor zowel produktie en verbruik, als voor
import en export.
Het binnenlands verbruik van gezaagd
loofhout zal dit jaar op 26,9 mln m3
uitkomen: 2% hoger dan in 1993. De
export zal met 10% stijgen tot 2,5 mln m3.

Plaatmaterialen
In de Amerikaanse industrie voor
plaatmaterialen domineert
naaldhouttriplex. De produktie daarvan zal
dit jaar naar verwachting iets hoger
uitkomen en is grotendeels bestemd voor
de thuismarkt. Voor 1995 gaat men uit van
een lichte daling in produktie en verbruik
vanwege de verwachte stabilisatie in de
woningbouw maar ook door de sterke
concurrentie van de produkten Oriented

In de Verenigde Staten blijft de OSS-markt
groeien

Strand Board (OSB) en Medium Density
Fibre Board (MDF).
De OSB-markt bi ijft groeien: produktie,
maar vooral import vertonen een sterk
stijgende tendens.
De export is en blijft minimaal. Ook de
vraag naar spaanplaat en MDF is dit jaar
hoger dan in 1993. Voor 1995 verwacht de
VS een stabilisatie.
Naar verwachting zullen OSB en MDF de
komende jaren marktaandeel bi ijven
winnen ten koste van triplex.

Canada
Het Canadese BNP neemt sinds 1992 elk
jaar toe. Voor dit jaar houdt men rekening
met een groei van om en nabij de 4%. De
inflatie schommelt al enige jaren rond de
2% en dat zal naar verwachting de
komende jaren zo blijven. De groei van de

economie wordt vooral gevoed door de
buitenlandse vraag, en dan vooral door
handel met de VS waar de bouwaktiviteiten
in 1993 flink aantrokken. Canada zelf
bouwde daarentegen in 1993 7% minder
huizen dan het jaar ervoor. Investeringen in
de houtindustrie zijn vooral gericht op het
verbeteren van de concurrentiepositie en
op het kunnen voldoen aan de strengere
milieu-eisen.

Rondhout
Voor 1993 en 1994 zijn nog geen gegevens
over de houtoogst beschikbaar. De
belangrijkste Canadese bosprovincie British
Columbia houdt echter rekening met een
forse daling van 15 miljoen m3 op de
huidige oogst van 75 miljoen m3. De
export van naaldhoutstammen daalt en zal
zich ook in 1995 doorzetten. De import
daarentegen zal voor 1994 hoger zijn dan
in 1993 en zal naar verwachting in 1995
verder toenemen.

Gezaagd hout
De groeiende economieën van Canada,
maar vooral van de VS verhoogden in 1993
de produktie van gezaagd naaldhout met
6%. Voor 1994 zal dit een verdere stijging
(6%) te zien geven die in 1995 tot stilstand
komt.
De export naar de VS zal voor 1994 hoger
uitkomen dan in 1993 en in 1995
stabil iseren en volgt daarmee op de voet de
ontwikkelingen op de Amerikaanse
huizenmarkt. Naar Japan verwacht Canada
in 1994 en 1995 ongeveer dezelfde
hoeveelheden te exporteren als in 1993. De

Rusland kende de afgelopen jaren een sterk
dalende export van naaldhout

export naar Europa zal voor 1994 enigszins
onder het niveau van 1993 liggen; in 1995
verwacht men een Iicht herstel.

Plaatmaterialen
Van alle plaatmaterialen is de produktie
van OSB het grootst en die van MDF het
kleinst. OSB is grotendeels bestemd voor de
Amerikaanse bouw. Voor 1994 en 1995
verwacht men een toename van de
produktie en de export. Omdat
verschillende fabrieken plannen hebben
om de produktiecapaciteit uit te breiden,
verwacht men in 1996 de platenproduktie
ten opzichte van 1993 verdubbeld te
hebben.
In tegenstelling tot OSB was de produktie
van naaldhouttriplex in 1993 nagenoeg
stabiel en voornamelijk bestemd voor de
thuismarkt.. Dit geldt ook voor 1994 en

1995 zal hetzelfde beeld te zien geven. De
produktie van spaanplaat is lager dan die
van triplex, maar zal dit en volgend jaar
stijgen ten behoeve van vooral de export.

ONTWIKKELING ECONOMIE EN
HOUTMARKT

Economische ontwikkeling:
Het bruto nationaal produkt in de \IS is in 1993
met 3% gestegen terwijl het in West-Europa zeer
licht daalde. Voor 1994 verwacht West-Europa
weer een lichte stijging (1,5%) terwijl de VS een
sterkere stijging voorspellen (3,5%). De inflatie
stabiliseerde in 1993 in de VS op 3% terwijl deze
in Europa daalde van 4% in 1992 tot 3.3%, in het
afgelopen jaar.

De houtmarkt:
In de VS was sprake van een duidelijke
verbetering in 1993 terwijl in Europa voor het
vierde achtereenvolgende jaar sprake was van
krimpende markten. De situatie kan daarbij van
land tot land overigens sterk verschillen. Zo liep
de Russische export van gezaagd hout in 1993
met 25% terug terwijl Zweden en Finland juist
met een aantrekkende vraag te maken kregen.

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN EN
GEVOLGEN VOOR NEDERLAND

Zweden
Door de aanhoudende internationale vraag naar
Zweeds gezaagd hout zullen Nederlandse
afnemers geconfronteerd blijven met een gunstige
onderhandelingspositie van de Zweedse
handelspartners. De mogelijke Zweedse
toetreding tot een Europese Unie zou kunnen
leiden tot een nog betere toegang tot de
Nederlandse houtmarkt.

Finland
Ook de onderhandelingspositie van de Finse
exporteurs zal in 1995 goed zijn. De
internationale houtmarkt zal weliswaar met een
toenemend aanbod uit Finland te maken krijgen,
maar door de tegelijkertijd toenemende vraag zal
dit voor Nederlandse importeurs geen verbetering
van hun onderhandelingspositie betekenen.

VS
Voor Nederland zijn twee aspecten van de
houtmarkt in de VS erg belangrijk: de sterk
groeiende economie en de handhaving van de
oogstbeperkingen in het westen van het land.
Vooral door deze twee factoren zal de houtmarkt
in de VS krap blijven en zal men grote
hoeveelheden hout uit Canada blijven importeren.

Canada
Canada zal ook in 1995 met een gelijke of zelfs
toenemende vraag uit de VS te maken krijgen.
Gecombineerd met de verwachting dat de
houtoogst in Canada sterk onder druk blijft staan,
betekent dit dat de Canadese export naar
Nederland zich niet makkelijk zal herstellen. Een
lage dollarstand kan hierin mogelijk een lichte
verbetering brengen.

GOS
Onzekerheid troef als het gaat om leveranciers uit
de GOS. Hieraan zal weinig veranderen in 1995.
Toch zal Nederland volgend jaar wellicht iets
meer hout uit de GOS kunnen importeren, omdat
men een stijgende oogst en export voorziet.

EU
Toenemende economische activiteiten in vooral
de BRD zal voor de Nederlandse houtmarkt
betekenen dat er dicht bij huis een grotere vraag
naar hout voelbaar zal worden. Omdat zowel in
Frankrijk als de BRD de voorraden stormhout
inmiddels zijn uitgeput, kan een toenemende
vraag naar rondhout een stijgend effect op de prijs
hebben als niet tegelijkertijd de oogst toeneemt.
Voor de BRD zijn geen oogstverwachtingen voor
1995 bekend; Frankrijk verwacht een toename
van de oogst.



Gemeenschap van Onafhankelijke Staten:
GOS
De recessie in de landen van de voormalige
Sovjet-unie, het tegenwoordige GOS,
houdt aan. Rusland heeft een belangrijk
dilemma: om voor steun van het IMF in
aanmerking te komen zal men de
overheidsschuld moeten terugdringen. Dit
betekent vooral dat de overheidsuitgaven
moeten dalen. Onvermijdelijk leidt dat tot
een hogere inflatie, die op haar beurt de zo
gewenste opleving van de economische
activiteit zal frusteren.

Rondhout
De houtoogst in de GOS daalde in de
afgelopen jaren zeer sterk maar zal
waarschijnlijk in 1995 weer gaan
toenemen. In 1993 is de totale export van
rondhout vooral gestegen door een hogere
export naar Japan maar ook door grotere
exporten vanuit de Baltische staten naar
Finland en Zweden. Het laatste betrof
vooral pulphout. Er is geen informatie over
de verwachte export in 1995, maar gezien
de verwachte toename van de oogst is een
toename van de export niet uitgesloten.

Gezaagd hout
De GOS verzaagt vooral naaldhout. De
produktie is de afgelopen 4 jaar dramatisch
gedaald en zal in 1994 waarschijnlijk
uitkomen op 32 miljoen m3. Het
merendeel was bestemd voor de
binnenlandse markt. In 1993 werd
ongeveer 15% geëxporteerd. Rusland
kende de afgelopen jaren een sterk dalende
export, terwijl de Baltische staten in 1993

De situatie verschilt van land tot land:
Rusland exporteerde in 7993 minder, Zweden

en Finland juist meer

meer exporteerden dan het jaar ervoor. De
totale export van de GOS zal voor 1994
lager uitkomen dan in 1993.
Voor 1995 verwacht men een hogere
produktie: 36 miljoen m3 en mogelijk ook
een hogere export. Na 1995 zullen deze
ontwikkelingen zich voortzetten.

Plaatmaterialen
Als plaatmateriaal produceert de GOS
hoofdzakelijk spaanplaat en daarnaast ook
triplex en vezelplaten. Opvallend is de
drastische daling van de
vezelplaatproduktie in de afgelopen jaren,
terwijl die van triplex en spaanplaten

minder drastisch was. Verder valt op dat
bijna de helft van het gefabriceerde triplex
bestemd is voor de export, terwijl dat bij
spaan- en vezelplaat veel minder het geval
is.
De produktie van deze laatstgenoemde
plaatmaterialen zal voor 1994 lager
uitkomen dan in 1993, maar zal in 1995 en
de jaren erna weer toenemen. Over de
verwachte export is geen informatie
besch ikbaar.

Europa
De belangrijkste Westeuropese landen
verwachten 1994 af te sluiten met 1,5%
stijging van het BNP. De werkloosheid zal
op een recordhoogte uitkomen en de
meeste landen zullen een toegenomen
huizenbouw kennen. Vooral de Bonds
Republiek Duitsland (BRD) zal dit tegenko
men als gevolg van het aantrekken van de
economie maar ook door de woningnood
in de oostelijke helft van Duitsland. Voor
1995 verwachten de meeste EU-landen een
(verdere) verbetering in de economische
situatie.

Rondhout
Halverwege 1994 bracht de BRD de laatste
voorraden stormhout van de voorjaarsstorm
in 1990 op de markt. Het verstorende effekt
op de rondhoutmarkt behoort daarmee tot
het verleden. In de BRD en Frankrijk leidde
dit tot een grotere vraag naar vers hout. Het
Verenigd Koninkrijk (VK) kende de
afgelopen tijd een gestaag toenemende
oogst, vooral doordat steeds meer bossen
kaprijp worden, maar ook door de
toegenomen vraag vanwege een groeiende
economie.
In Frankrijk zal de export van naaldhout
ondergeschikt blijven aan die van loofhout.
De uitvoer zal in 1995 toenemen. De
exportverwachtingen voor de BRD zijn in
1995 lager dan in 1994.

Gezaagd hout
Door de toegenomen oogst van rondhout
zal de produktie van gezaagd hout over
1994 zowel in de BRD, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk hoger uitkomen dan in
1993. Voor 1995 gaat men uit van een
verdere verhoging. Het Verenigd Koninkrijk
verwacht een toename van de import van
gezaagd hout in 1995 en ook over 1994.
Dit hout komt steeds meer uit de
Scandinavische landen.
De Duitse en Franse industrie verwachten
in 1995 meer gezaagd hout te kunnen
exporteren.

Plaatmaterialen
Zowel in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk
als in de BRD domineert de produktie van
spaanplaten. In Frankrijk en het VK nam de
produktie de afgelopen jaren af, terwijl de
BRD een stijging kende. Voor 1995
verwachten deze drie landen een stijgende
produktie en export. Ook denken ze 1994
hiermee af te sluiten.
De produktie en export van triplex zal voor
de drie landen dit jaar weinig veranderd
zijn en volgend jaar weinig veranderen.
Een lichte groei is mogelijk in Frankrijk.

Voor vezelplaten (vooral MDF) geldt in alle
landen een verhoogde produktie voor 1994
en ook in 1995. In het VK zal de export
hierdoor niet toenemen omdat het land het
extra geproduceerde MDF zelf zal
gebruiken. Dit geldt ook voor de Franse
export, terwijl Duitsland een stijgende
uitvoer zal blijven kennen.

AFSLUITEND

De Wereldhoutmarkt zal ook de komende
periode zeer dynamisch blijven. De
donkere wolken die het afgelopen jaar
boven de Westeuropese houtmarkt dreven
lossen snel op. Over een breed front trekt
de vraag aan en stijgen de houtprijzen. Het
deelnemen van Zweden, Finland en
Oostenrijk aan de Europese Unie geeft deze
drie belangrijke houtproducenten een (nog)
betere toegang tot onze houtmarkt. Wi lIen
de Nederlandse aanbieders van hout en
houtprodukten succesvol concurreren met
deze houtgrootmachten, dan zullen zij
zodanig moeten investeren dat ze optimaal
kunnen voldoen aan de wensen van de
(Nederlandse) klant.
De dynamiek op de internationale
houtmarkt zal de Nederlandse houtmarkt,
hoe klein die ook is, de komende jaren een
boeiend 'spel' garanderen. Maar zoals bij
elk spel geldt ook hier dat het uiteindelijk
de spelers zijn die het spel maken. De
Nederlandse houtmarkt heeft in elk geval
ook voor 1995 weer nieuwe uitdagingen in
petto.

Ir. R.e. de Boer
Ir. l.J.M. Dielen

© Stichting Bos en Hout

• De meeste gegevens in dit Bos en Hout Bericht
zijn afkomstig van het Timber Committee van de
Economische Commissie voor Europa. Het Tim
ber Committee is een VN-organisatie waarin alle
Europese landen (inclusief Rusland), de USA en
Canada samenwerken. Een van de taken van het
Committee is om aan de hand van houtmarktin
formatie de meest recente ontwikkelingen te be
spreken en een prognose te geven voor het ko
mende jaar. Daarnaast zet de organisatie zich
onder andere ook in voor duurzame ontwikkeling
van bosbouw en houtindustrie.
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6700 AG Wageningen
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