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ONZEKERHEID OVERHEERST
INTERNATIONALE HOUTMARKT
Rooskleurig! Dat waren de vooruitzichten voor de Amerikaanse en Europese markten van hout en
houtproducten begin dit jaar. Na de relatief sterke groei van de houtmarkt in 1997 zou ook 1998 een
succesvol jaar gaan worden. Deze droom werd in de tweede helft van dit jaar echter plotseling
verstoord. De Azië-crisis, gevolgd door de financiële crisis in Rusland, hebben de markten van hout en
houtproducten niet onberoerd gelaten. In Genève bespraken bezorgde Amerikaanse, Europese en
Russische houtmarktdeskundigen de laatste ontwikkelingen en concludeerden: de toekomst is

buitengewoon onzeker.

Het bureau Euroconstruct verwacht een voortzetting van de stagnatie
in de Europese nieuwbouw

vertoonden beide in 1997 een krachtige
groei. Het Bruto Nationaal Product (BNP)
van de USA steeg met maar liefst 3,8% - de
hoogste groei sinds 1988 - en de West
Europese economie groeide in dat jaar met
2,7%: een duidelijke verbetering t.o.v. de
2%-groei in 1996. In Nederland bedroegen
deze percentages voor beide jaren 3,3% 
zie tabel 1. Opvallend was verder dat de
binnenlandse vraag naar producten in
Rusland sinds lange tijd weer toenam. Deze

ontwikkeling gaf voldoende grond om ook
over 1998 gunstig gestemd te zijn. Tot de
zomer van dit jaar gaven de cijfers dan ook
geen reden tot grote bezorgdheid, hoewel
er wel degelijk iets fundamenteels aan de
gang was. Vanaf het begin van 1998 zagen
we twee tegengestelde ontwikkelingen:
- De Noord-Amerikaanse en Europese

markten wisten hun economieën verder
te versterken. Volgens cijfers over het
eerste kwartaal zou de Europese
economie in 1998 met gemiddeld 3% op
jaarbasis groeien.

Nog nooit eerder bestond er bij de aanvang
van de jaarlijkse marktdiscussies van het
Houtcomite zoveel onzekerheid over de
economische situatie en de vooruitzichten.
Traditiegetrouw startten de Geneefse
houtmarktdiscussies met een overzicht van
de economische ontwikkelingen in de
wereld. Centraal stonden uiteraard de Azië
crisis en de financiële crisis in Rusland.
Daaraan vooraf ging een korte terugblik.
De economieën van de USA en Europa

CRISIS OF STORM IN EEN GLAS WATER?

Eindelijk zou er na de heftige schom
melingen van de afgelopen jaren meer rust
komen op de internationale markten van
hout en houtproducten. Alle tekenen
wezen eind vorig jaar en begin dit jaar in
die richting. Behalve in Japan zouden
vrijwel alle grote economieën zich gunstig
ontwikkelen en stond weinig een gestage
groei van de houtmarkten meer in de weg.
Reden genoeg voor de houtmarktdeskun
digen, die jaarlijks in Genève bij het Inter
nationale Houtcomité
(Timber Committee) van
de Economische
Commissie van Europa
(ECE, een VN-organi
satie) bij elkaar komen,
om vorig jaar optimis
tisch te zijn over de
vooruitzichten. Op 29
september 1998
ontmoetten zij elkaar
weer. Nu heerste er
echter een geheel
andere stemming.
Bezorgdheid voerde de
boventoon, gevoed
door een hoge mate van
onzekerheid. Kortom:
houthandel en hout
industrie weest op uw
hoede!
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Effecten Azië-crisis op de internationale
houtmarkt
Wat kunnen de gevolgen van de Azië-crisis
voor de internationale houtmarkt zijn?
Hierover bestond nog geen duidelijk beeld.
Het Houtcomité kwam tot de volgende
opsomming:

De Aziatische vraag naar houtproducten,
zowellocaal geproduceerd als
geïmporteerd, zal teruglopen. Met name
de afnemende vraag naar gezaagd hout
en triplex in Japan en Korea zal gevolgen
hebben voor de internationale
houthandel.

- De concurrentie tussen de Aziatische en
overige exporteurs zal scherp gaan
toenemen. Door de devaluatie van
verschillende Aziatische munten zijn de
Aziatische producten goedkoper
geworden.

- Aziatische producenten zullen overigens
niet altijd van dit valuta-voordeel kunnen
profiteren. Geïmporteerde onderdelen,
die nodig zijn om de producten te
kunnen produceren, zijn veel duurder
geworden. Bedrijven ondervinden veel
hinder van de institutionele en financiële
turbulentie. Verder zal verscheping
duurder worden door een schaarste aan
verschepingscapaciteit. Minder invoer
betekent immers dat er minder schepen
Azië zullen aandoen.

- Nieuwe (protectionistische)
overheidsmaatregelen zullen handel en
industrie beïnvloeden, inclusief een
exportverbod op stammen en de vorming
van nieuwe exportkartels.

- Er kunnen majeure verschuivingen in de
internationale handelsstromen optreden.

Belangrijke houtexporteurs naar Azië,
zoals Canada, USA, Rusland, Nieuw
Zeeland en Chili, zullen gedwongen
worden om naar nieuwe afzetgebieden
te kijken. Als de Amerikaanse en
Europese economieën sterk bi ijven, dan
zullen de exporteurs een deel van hun
exportstromen zeker in de richting van
deze beide gebieden ombuigen.

- Aziatische bedrijven zullen efficiënter
werken als ze deze crisis te boven
komen. De combinatie van goedkope
grondstof en arbeid, gecombineerd met
een efficiënte technologie en
management, zal deze bedrijven op de
wereldmarkt concurrerender maken.

De eerste kwantitatieve informatie over de
gevolgen van de crisis is inmiddels
beschikbaar. Enkele voorbeelden zijn
illustratief voor de omvang:
- De woningbouw in Japan heeft zich

ronduit teleurstellend ontwikkeld. Na de
verhoging van de BTW in april 1997 is
de bouw van het aantal woningen daar
met 200.000 woningen per jaar
teruggevallen. Omdat 45% van de
Japanse woningen uit hout bestaat en er
gemiddeld 23 m3 gezaagd hout in deze
houtrijke woningen gaat, heeft dit grote
invloed op de Japanse vraag naar
gezaagd hout. Over de eerste vijf
maanden van dit jaar importeerde Japan
bijna de helft minder gezaagd hout. Dit
was een grote tegenvaller voor de
Europese exporteurs. Deze hadden na
jaren van grote inspanningen met een
marktaandeel van 17% een belangrijke
positie op de Japanse houtmarkt

veroverd. Hun export naar Japan daalde
dramatisch met 61 %).

- Begin 1998 moesten twee pulpfabrieken
in Alabama (USA) hun productie tijdelijk
staken toen hun Indonesische afzetmarkt
ineenstortte.

- De Nieuw-Zeelandse export van
stammen naar Japan daalde met 40% in
het vierde kwartaal van 1997.

- De prijs van Amerikaans douglas is met
45% gedaald.

- De Indonesische houtexport zal naar
verwachting dit jaar met 25% dalen.

Samengevat blijkt het op dit moment nog
moeilijk te zijn om de exacte gevolgen van
de Azië-crisis aan te geven. Duidelijk is in
ieder geval dat Japan en de andere
Aziatische landen in een diepe recessie
terecht zijn gekomen. Voor de
internationale houtindustrie en houthandel
zijn dit geen bemoedigende
vooruitzichten. Voor hun zal het jaar 1998
nog lang doorwerken.

gaan gevaarlijke tijden tegemoet. Iedereen
zal door de instabiliteit van de
kapitaalmarkten worden getroffen. Het
risico dat de groeicijfers inzakken is groot".

EUROPESE VRAAG NAAR HOUT

Belangrijke afzetmarkten voor gezaagd
hout en plaatmaterialen zijn de bouwen de
meubelindustrie. Over beide sectoren
ontbreekt vaak gedetai lieerde informatie.
Een belangrijke informatiebron is
EUROCONSTRUCT. Volgens dit

Tabel 1
Recente economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland

Bruto Binnenlands Product (BBP)
Particuliere consumptie
Inflatie
Investeringen in huizen:
-nieuwbouw
- onderhoud en renovatie
Investeringen in utiliteitsbouw
Investeringen in grond, weg- en waterbouw
Prijsontwikkelingen in de hout- en
bouwmaterialen industrie

1995 1996 1997 '98*) '99*)
Mutatie per jaar in %

2,3 3,3 3,3 4,0 3,0
1,8 3,0 3,4 3,25 2,5
2,0 2,1 2,25 2,0 1,75
1,1 -2,3 7,8 3,0 O,S
2,9 -3,5 9,4 3,5 0,0

-2,5 O,S 4,3 1,25 2,5
1,0 9,8 5,2 4,0 2,5
0,9 5,3 5,8 3,2 4,5

1,9 0,7 2,75 3,0

*) Prognose Voor 1998 voorziet men een lichte stijging van de Europese houtoogst

- De belangrijkste Aziatische landen
daarentegen kwamen in een economisch
moeras terecht. Vooral landen zoals
Japan, Indonesië en Maleisië werden
hard getroffen en zijn inmiddels in een
ernstige recessie terecht gekomen. Naar
verwachting zal het BNP in deze landen
met respectievelijk -0,5%, -12% en 
2,5% dalen!

De meest recente cijfers voor Europa en
Noord Amerika laten zien dat de zich
voortzettende groei in Europa en Noord
Amerika vooral gebaseerd is op de sterke
binnenlandse vraag naar producten. De
sterk gedaalde export naar de Aziatische
landen had zijn tol in Europa en Amerika

nog niet geëist. Dat blijkt echter maar van
korte duur te zijn geweest. In de tweede
helft van dit jaar zullen de groeicijfers
onder grote druk komen te staan. De
bijgestelde winstverwachtingen
('winstwaarschuwingen') die door
verschillende multinationals de laatste tijd
zijn afgeven, vormen daar een voorbode
van. Hoe de verdere toekomst eruit zal
zien? Het BNP van Europa zal zeker lager
uitkomen dan eerder verwacht. Paul
Rayment, directeur van de economische
divisie van de ECE, vatte het als volgt
samen: "Risico's en onzekerheid nemen
snel toe, waardoor het buitengewoon
moeilijk is om prognoses te geven. We

marktonderzoekbureau voor de bouw heeft
de stagnatie, die de Europese
woningnieuwbouw al vele jaren kenmerkt,
zich ook in 1997 voortgezet. In 1998 zal er
zelfs sprake zijn van een negatieve groei
van bijna 1%. Overigens geldt dit niet voor
Nederland. In 1997 steeg de
woningnieuwbouw met bijna 8%. Voor dit
jaar verwacht het bureau een stagnatie van
de groei, terwijl de verwachting voor het
komende jaar helaas negatief (-3%) is.
De renovatiemarkt blijft daarentegen
groeien van 1,6% in 1997 naar 3,1% dit
jaar. Voor Nederland zijn deze cijfers
respectievelijk 2,1 % en 2,3%. Voor 1999
verwacht EUROCONSTRUCT voor
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de Europese gezaagd hout markt hebben
veroverd, zullen hun groei moeten
bijstellen. De binnenlandse vraag is snel
gestegen, terwijl de grondstof onvoldoende
beschikbaar komt om aan de stijgende
vraag te voorzien. Voor 1998 verwachten
de Baltische Staten: een dalende expmt
voor Litouwen, een stabilisatie in Letland
en een stijging in Estland. Rusland tenslotte,
altijd van wezenlijk belang voor de
Europese markt, zal naar verwachting dit
jaar een lichte daling van de export laten
zien. Maar voor het komende jaar is men
weer iets optimistischer en verwacht men
een exportniveau dat gelijk is aan het
niveau van 1997. Onduidelijk is of de
huidige financiële crisis in Rusland hier al
in meegenomen is.

GEZAAGD LOOFHOUT

Figuur 1
Ontwikkeling houtoogst

(geïndexeerd, 1990 = 100)

Na lange tijd van dalende verbruikscijfers
Iij kt het erop dat de Europese vraag naar
gezaagd loofhout zich dit jaar en het
komende jaar weer iets zal gaan herstellen.
De daling van de verbruikscijfers had
vrijwel uitsluitend betrekking op tropisch
loofhout. Loofhout uit de bossen in de
gematigde luchtstreken, circa tweederde
van het verbruik, bleef constant. De
verwachting is nu dat met de dalende
prijzen voor tropisch hardhout het verbruik
van dit hout niet verder zal dalen. Jean
Jacques Landrot, secretaris generaal van de
Association Technique Internationale des
Bois Tropiceaux (ATIBT), maakte melding
van prijsdalingen tot 50%. Vooral de
Aziatische houtsoorten zijn ernstig
getroffen. Landrot: "De prijzen van meranti

GEZAAGD NAALDHOUT

daalde, behalve dus uit Rusland (+13%).
De houtreus Rusland verwacht ook voor dit
jaar een verdere daling van de houtoogst
met enkele procenten. Opvallend was
verder de enorme stijging van de Estlandse
export van stammen in 1997. Dit land
exporteerde ongeveer de helft van de
houtoogst, vooral pulphout. Estland heeft
inmiddels gewaarschuwd dat de export van
zaagstammen zal dalen omdat de eigen
zaagindustrie het hout zelf nodig heeft.
Voor 1998 verwachten de
houtmarktdeskundigen een lichte stijging
van de Europese houtoogst, met name van
zaaghout.

Na twee goede jaren krijgen de Europese
zagerijen het moeilijker. In 1997 werden
recordhoeveel heden gezaagd hout verkocht
maar in 1998 zal er sprake zijn van een
afvlakking (figuur 2). Vooral het wegvallen
van de Aziatische vraag naar Europees
gezaagd hout heeft de markt van gezaagd
naaldhout onder druk gezet. Nieuwe
markten hebben de Europese exporteurs
gezocht en onder meer gevonden in Noord
Afrika en de USA. Vooral Oostenrijk kon in
het eerste kwartaal van dit jaar goede zaken
doen in de USA.
Ondanks deze gunstige berichten voor de
Europese zagerijen waarschuwden de
Canadezen Jeffrey Serveau (directeur Forest
Industry and Building Products Branch
Industry Canada) en Marc Boutin voor een
structurele overcapaciteit bij de zagerijen.
Het aanbod van gezaagd hout zal daardoor
op een hoog niveau blijven, onafhankelijk

van de vraag.
Boutin: "De wereld
krijgt te maken met
een overaanbod van
gezaagd hout. De
expmtstromen, die
vroeger naar Azië
gingen, zijn dit jaar
nog door de
binnenlandse
Amerikaanse markt
opgenomen. Als
deze vraag ook
stagneert, dan
krijgen de zagerijen
het moeilijk". Voorts
zien beide

Canadese deskundigen waarschuwen voor een overaanbod van Canadezen een
gezaagd hout verdere verschuiving

van gezaagd hout
naar 'engineered' hout, zoals Laminated
Veneer Lumber, I-joist en Gluelam. Zover is
het nog niet. De prijzen van gezaagd hout
stegen de afgelopen maanden zelfs.
Volgens de Fin Matti Sihvonen van de Finse
houtfederatie is deze stijging hard nodig. En
wel om het verschil te vergroten tussen de
prijzen die de zagerijen voor de stammen
moeten betalen, en de prijzen die men voor
het gezaagde hout krijgt. Sihvonen: "Het
prijsverschil tussen zaagstammen en
gezaagd hout is de laatste jaren steeds
kleiner geworden".
De Baltische Staten, die de afgelopen jaren
in korte tijd een belangrijk marktaandeel op

Voor dit jaar en het komende jaat'
verwachten de deskundigen slechts een
marginale groei van de oogst.
De oogst van loofhout veranderde
nauwelijks.
Opnieuw teleurstellend was de dalende
houtoogst in Rusland. Sinds 1992 is de
houtoogst met 63% gedaald. Ondanks deze
daling wist Rusland zijn export van
stammen in 1997 met 11 % te verhogen.
Deze stijging ging vooral ten koste van de
binnenlandse afzet en was te danken aan
een verhoogde export naar Japan. Dit is een
opvallende ontwikkeling omdat de Japanse
invoer uit vrijwel alle andere landen

De grondstof voor de meeste
houtproducten is rondhout. Nog steeds
wordt ruim tweederde van alle
houtproducten direct uit rondhout gemaakt.
Belangrijke andere grondstoffen zijn
houtchips, resthout en oud papier. Door de
toegenomen vraag naar houtproducten
steeg de aanvoer van naaldhout uit het
Europese bos in 1997 met bijna 12 miljoen
m3 (+ 3,4%) - zie figuur 1. Vooral de oogst
van zaaghout nam in 1997 sterk toe (6,4%).
De oogst van pulphout nam weliswaar ook
toe, maar steeg beduidend minder snel dan
van zaaghout. Ondanks deze stijgingen
bereikte de houtoogst het recOl'dniveau van
1990 niet. De grote vraag naar zaaghout
kwam ook tot uitdrukking in de
rondhoutprijzen. Deze lieten in Finland en
in Duitsland vanaf het derde kwartaal van
1996 tot de afgelopen zomer een
voortdurende stijging zien. De Duitse
prijzen voor fijnsparstammen stegen in
deze periode met maar liefst eenderde.

Nederland een verdere groei met 2,5%.
Verder is voor de ontwikkeling van de
Europese houtmarkt ook de binnenlandse
vraag van de Noord-Europese landen van
belang. Deze laten onder aanvoering van
Finland zowel voor dit jaar als komende
jaar een forse groei zien.
De Europese meubelindustrie, die een
wereldmarktaandeel van circa 35% heeft,
Iiet in 1997 tegenvallende resultaten zien.
De groei stagneerde. Maar voor dit jaar
verwacht deze sector toch een groei van
2%.

RONDHOUT
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AFSLUITEND

De Europese houtindustrie en houthandel is
in een buitengewoon onzekere situatie
terecht- gekomen. De Azië-crisis en de
financiële crisis in Rusland krijgen de
internationale houtmarkt steeds meer in hun
greep. Dit is een zware domper op de
goede vooruitzichten, die aan begin van dit
jaar nog bestonden. Zo bereikte het
verbruik van houtproducten in 1997
recordhoogten. Nu heerst onzekerheid en
verwachten de houtmarktdeskundigen grote
verschuivingen in de internationale
handelsstromen en een snelle toename van
de internationale concurrentie. Bovendien
dreigt een overproductie voor verschillende
houtproducten, waardoor prijzen verder
onder druk zullen komen te staan. Tot slot
verwacht men enkele nieuwe
ontwikkelingen, zoals een groeiende markt
voor gecertificeerd hout op de Europese
markt (mits de beschikbaarheid snel
toeneemt) en een toenemende vervanging
van gezaagd hout en triplex door
'engineered' hout.
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Gezaagd hout krijgt toenemende concurrentie van 'engineerd'
hout, zoals I-joist

MARKT VAN GECERTIFICEERD HOUT

Europese productie. Zo zal de
spaanplaatproductie dit jaar met ruim 5%
toenemen. Bij OSB verwacht men dit jaar
een productiestijging met 25% en het
volume aan MOF-platen dat de Europese
fabrikanten zullen produceren, zal ruim
18% hoger liggen. Het einde van de
expansie is nog niet in zicht. Tot het jaar
2000 zullen in Europa nog eens 19
productielijnen gereed komen. Daarmee
zal de totale productiecapaciteit op 10
miljoen m3 MOF komen. Op dit moment is
de productie 6,5 miljoen m3. De vraag is
nu waar dit hout moet blijven. Tot voor kort
was Azië een interessant afzetgebied voor
de kwalitatief betere platen uit Europa.
Door de huidige crisis is daar een einde
aan gekomen en is er zelfs sprake van dat
Aziatische landen goedkopere
plaatmaterialen op de Europese markt
afzetten. Met enige zorg kijkt men dan ook
naar de naderende overcapaciteit, die niet
gemakkelijk buiten Europa af te zetten zal
zijn.
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Aan de markt van gecertificeerd hout
besteedt het Houtcomité sinds het vorige
jaar speciale aandacht. Volgens de laatste
informatie heeh inmiddels 10 miljoen ha
bos een Forest Stewardship Council
(FSC)certificaat verkregen. Bijna driekwart
van dit areaal bevindt zich in Zweden,
USA en Polen. Het houtvolume dat uit deze
bossen beschikbaar komt bedraagt
inmiddels ruim 10 miljoen m3

• Dit hout
wordt niet meer uitsluitend gebruikt voor
de productie van gezaagd hout, maar nu
ook voor plaatmaterialen,
zoals Medium Density
Fiberboard (MOF),
hardboard, triplex, tissue
en behangpapier. De
vraag naar gecertificeerde
houtproducten
concentreert zich vooral
in het Verenigd
Koninkrijk, Nederland,
Duitsland en de USA. Het
zijn in deze landen vooral
groepen van bedrijven,
zoals doe-het-zelf ketens,
die gecertificeerde
houtproducten afnemen.
Volgens schattingen
bedroeg de vraag van
deze groepen in 1998
circa 9 miljoen m3

rondhoutequivalenten. De
vraag van consumenten is echter nog
beperkt. Vooral de onbekendheid van de
consument met het fenomeen gecertificeerd
hout en met duurzaam bosbeheer blijkt een
sterk beperkende factor. Een belangrijk
knelpunt is voorts de beschikbaarheid van
voldoende gecertificeerd hout. Deze
beschikbaarheid is voor grote bedrijven van
essentieel belang om een continue aanvoer
naar hun klanten te waarborgen. Als er op
korte termijn onvoldoende gecertificeerd
materiaal beschikbaar komt, dan vreest
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en keruing zijn volledig ingestort". Volgens
hem dreigt er een menselijk drama. Want
vele Aziaten zullen hun baan verliezen.
De Amerikaanse loofhoutmarkt laat, in
tegenstelling tot Europa, al vele jaren een
groei zien. Drijvende krachten zijn zowel
de sterke binnenlandse vraag als de
toegenomen export naar Europa en Azië.
Voor 1999 verwachten de Amerikanen zelfs
een groei van 7%. Daarmee stevenen zij af
op een nieuw record. Veel gevraagd blijven
de lichte loofhoutsoorten, zoals beuk en
esdoorn. De vraag van de meubelindustrie
naar eiken zal afnemen, maar zal toenemen
bij de timmerindustrie en kuiperijen
(wijnvaten).
Opmerkelijk is de grote vraag naar
beukenhout in China. De Azië-crisis lijkt op
deze vraag nog nauwelijks invloed te
hebben. Dit kan een interessante markt
voor Europees hout worden.

Europa kocht in 1997 bijna 7% meer
houten platen dan een jaar eerder. En ook
voor dit jaar verwacht de Europese federatie
van houten platenfabrikanten, FESYP, een
verdere stijging (figuren 3 en 4). Ruim 70%
van de Europese productie van houten
platen bestaat uit spaanplaat en is daarmee
verreweg het belangrij kste plaatmateriaal.
MDF (Medium Density Fiberboard) staat op
de tweede plaats (13,9%), op de voet
gevolgd door triplex (13,5%). Het aandeel
OSB (Oriented Strand Board) is nog klein,
maar neemt snel toe.
De Europese vraag houdt echter geen
gelijke tred met de expansie van de


