
Bos en Hout Berichten

AFVAL- EN RESTHOUT IN NEDERLAND GROEIT:
DE UITVOER VAN 'RES' GROEIT MEE
Nederland produceerde in 1999 1,5 miljoen ton afval en resthout. Dat is de uitkomst van een
onderzoek dat SBH in het najaar van 2000 uitvoerde onder de afval- en resthout verwerkende
bedrijven in Nederland. Meer dan 500.000 ton afvalhout wordt jaarlijks geëxporteerd over de grenzen
en vindt zijn weg voornamelijk als brandstof in buitenlandse energiecentrales. In het kader van
duurzame ontwikkeling zouden die exportstromen bij voorkeur in Nederland als Renewable Energy
Source (RES) moeten worden ingezet.

Hoogwaardige restproducten van houtverwerkende industrie kan men moeilijk afval noemen.

Gedaantewisseling van afval- en resthout
Ook de prijsstelling schept in de status van
afval en resthout geen duidelijkheid.
Resthout van houtverwerkende bedrijven
bestaat uit zaagsel, schaafsel en krullen en
de houtverwerkende bedrijven moeten
betalen voor afvoer van dit product. Na
bewerken en sorteren blijkt dit houtproduct
ineens een positieve marktwaarde te
vertegenwoordigen en niemand zal

groeiende hoeveelheid afgedankte
gebru iksvoorwerpen, verpakkings
materialen en afval. Een niet onbelangrijk
deel van deze restanten van onze
welvaartmaatschappij bestaat uit hout. We
onderscheiden daarbij enerzijds resthout als
een bijproduct van de houtbewerkende
bedrijven en anderzijds oud hout ofwel
afval hout dat van diverse oorsprong is maar
als gemeenschappelijk kenmerk heeft dat
de ontdoener er vanaf wil.

BESCHIKBAARHEID

Stichting Bos en Hout voert regelmatig
studies uit naar de houtmarkt in Nederland.
Afvalhout en resthout vormen een
bijzonder onderdeel van deze markt.
Eind 2000 heeft opnieuw een onderzoek
plaatsgevonden binnen de afval- en
resthout wereld. Dit was gebaseerd op een
20-tal enquêtes, gehouden onder de
belangrijkste bedrijven die op dit terrein
werkzaam zijn. Dit Bos en Hout Bericht
gaat in op de actuele situatie in deze sector.

Situatie aan de bron
Op de Nederlandse markt zien we een
toenemende belangstelling voor hout als
constructiemateriaal in de bouwen de
waterbouw en als grondstof voor papier,
meubels, kunstvoorwerpen en ander
gebruiksartikelen. In deze tijd van
hoogconjunctuur zien we daarmee ook een
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beweren dat stalstrooisel als afvalproduct in
de markt staat. Kennelijk wordt in het
traject tussen afval bij de ontdoener en
product op de schappen ergens een punt
gepasseerd waardoor het product zijn
afval status verl iest en grondstof of product
wordt.
Dezelfde opmerkel ijke gedaantewissel ing
zien we bij oud hout. De A-kwaliteit oud
hout komt als afval op de markt, maar wint
aan status op het moment dat het als
grondstof wordt geleverd aan de
spaanplaatindustrie. Hier is het begrip
kwaliteit bepalend voor het omslagpunt
waarbij de overheid via groene en oranje
lijsten bepaalt welke producten met of
zonder uitvoervergunning mogen worden
verhandeld.
Typisch is ook dat handelsbedrijven in
houtvezels niet als afvalverwerkend bedrijf
worden aangemerkt, terwijl houtsorteer
bedrijven die houtchips in A- en B-kwaliteit
produceren, wel als afvalverwerkers te boek
staan. Afvalhout, dat bewerkt is tot
houtchips en op kwaliteit gespecificeerd
voor afzet als biomassa voor energie
centrales, blijft tot nu toe afval heten!!
De afval houtmarkt kampt hierdoor nog
altijd met het negatieve imago van "afval'.
De overheid zou veel oplossen door een
duidelijker beleid en betere definiëring van
welke producten men tot afval moet
rekenen.

Snelle toename van het aanbod van
afvalhout
Eind jaren '90 heeft de overheid besloten
om niet langer toe te staan dat afvalhout op

Schone houtchips zijn grondstof, geen afval

stortplaatsen wordt gedeponeerd. Daarmee
was een relatief goedkope outlet voor
slechte kwaliteit oud hout afgesneden en
moest de ontdoener verbrandingstarieven
gaan betalen voor zijn afvalhout. De
separate inzameling van afvalhout is
sindsdien enorm toegenomen. Anno 2000
wordt bijna 1 miljoen ton afvalhout per jaar
ingezameld door diverse bedrijven. Dit is
een toename van ongeveer 200.000 ton in
enkele jaren tijd. De markt voor
houtvezelresten is daarbij redelijk constant
gebleven op zo'n 600.000 ton per jaar.

Waar blijft al dat hout?
Je kunt je afvragen waar al dat hout nu
blijft. Door een op eerste gezicht gelukkige
samenloop van omstandigheden is tegelijk
met de toename van het aanbod van
ingezameld afvalhout, ook de vraag sterk

toegenomen. Werd de toename van het
aanbod van separate houtstromen vooral
gestuurd door overheidsingrijpen met het
stortverbod, de sterk gestegen vraag komt
uit de hoek van de hernieuwbare
energiebronnen en de vraag naar RES in het
kader van CO2 neutrale energie. Veel
energiecentrales beraden zich over
vervanging van fossiele brandstoffen door
biobrandstoffen: energiehout, biomassa als
koolzaad maar ook afvalhout. De eerste
energieplantages in Nederland voorzien
bijvoorbeeld de biomassacentrale in
Lelystad al deels van brandstof. De
kolencentrale in Nijmegen stookt al enkele
jaren gemalen afval hout met de kolen mee.
Daarnaast vindt op dit moment
grootschalige export plaats van afval hout
zowel naar Scandinavië (inzet als
brandstof), Italië (deels inzet als grondstof
en deels als brandstof in de spaanplaat
industrie), als dichter bij huis naar België en
Duitsland (spaanplaatindustrie). (fig. 1).
Deze afvalhoutstromen kunnen vrij
eenvoudig worden omgebogen naar
Nederlandse toepassingen, mits de prijs die
men bereid is te betalen hoog genoeg is. In
deze afval hout-wereld werkt men immers
niet met langjarige vaste contracten. Het is
een soort termijn-markt waarbij per partij
de prijs en afnemer worden bepaald.

Afvalhout een goudmijn?
Afvalhout is op zichzelf een uitstekend
product om fossiele brandstoffen als kolen,
olie en aardgas te vervangen. Wel is de
logistiek en de conversietechniek voor hout
gecompliceerder dan men gewend was.
Voor afvalhout lijken dus gouden tijden
aangebroken, zo ook voor de ontdoeners
ervan die de verwachting koesterden dat
hun kostenpost wordt omgezet in een
goudmijntje. Niets is minder waar
gebleken. Althans voorlopig nog niet. De
kosten voor afzet van verontreinigd B-hout
liggen altijd nog op fI.SO,- tot fl.1 SO,- per
ton hout. Dit is weliswaar goedkoper dan
de verbrandingstarieven bij een AVI, maar
veel duurder dan afzet "om niet" waarmee
men A-hout vaak kan kwijtraken richting
spaanplaatbedrijven. Bij een toenemende
vraag vanuit de energiecentrales zal de prijs
die men bereid is te betalen voor houtchips,
zowel A als B kwaliteit, gaan toenemen. De
verwachting is dat de prijsniveau's van
afvalhout zullen gaan stijgen door
toenemende vraag en stagnerende groei in
het aanbod. Immers, de grenzen van het
aanbod in Nederland zijn bereikt. Er is
eenvoudig niet meer hout op de markt.

MARKT

Inzicht in de markt
De markt van afvalhouthandelaren en 
verwerkers is voor de buitenwacht volstrekt
ondoorzichtig. Partijen hout kunnen
gemakkelijk 4 à 6 keer van eigenaar
verwisselen tussen het moment dat een
partij het fabrieksterrein verlaat en de
uiteindelijke toepassing als brandstof of
grondstof. Zie ook kadertekst "structuur van
de afvalhoutmarkt"

Wie zijn de spelers in afvalhout-Iand?
De oud hout- ofwel afvalhoutmarkt wordt
gekenmerkt door een groot aantal spelers,
die zich vanuit de afvalinzameling deels
hebben ontwikkeld tot specialisten in oud
hout en afvalhoutproducten. Er zijn zo'n 12
tot 15 grote bedrijven in oud hout actief op
de Nederlandse inzamel- en verwerkings
markt voor afval hout. \Ne zien ook een
toenemende concentratie van macht in
deze markt. De grote spelers zijn onderdeel
van 4 (deels buitenlandse) concerns:
BFI en Watco als onderdeel van het Franse
SITA gaan op korte terrnijn onder die naam
vergaand samenwerken en vormen dan het
grootste afvalbedrijf in Nederland;
Essent is nu de grootste binnenlandse partij
op afvalgebied;
AVR is als semi-overheidsbedrijf nog
onafhankelijk en tracht te expanderen;
Shanks is als buitenlands bedrijf de vierde
grote speler.
Daarnaast dienen zich nieuwe combinaties
aan zoals Midwaste, een samenbundeling
van krachten door een 7-tal (semi)
overheidsbedrijven in Midden-Nederland
(regio Den Bosch-Nijmegen).

Deze ondoorzichtige markt heeft voor- en
nadelen. Voordeel is er voor de handel
achter in de keten. Zij is in staat zich een
gunstige positie te verwerven omdat
concurrentie niet duidelijk zichtbaar is en
zij de contacten met de eindafnemers in
handen heeft. Het nadeel voor de
inzamelende en bewerkende bedrijven
vooraan in de keten is, dat zij aarzelen om

Figuur 1 Afzet van afvalhout in binnen- en
buitenland

te investeren in nieuwe sorteer- en
breekapparatuur omdat onzeker is welk
marktaandeel en dus welke omzetten
haalbaar zijn. Het risico van desinveste
ringen wordt groter naarmate meer
bedrijven besluiten voor dezelfde hoeveel
heid hout capaciteit te gaan bouwen. Dat
geldt ook voor energiecentrales, die op hun
huidige locaties alleen grootschalige
verwerkingseenheden op basis van
biobrandstoffen kunnen bouwen.

logistieke gevolgen
Deze grootschalige eenheden veroorzaken
grote vervoerstromen met vele
vervoerkilometers. Neem als voorbeeld de
biomassa-centrale in Cuijk waar 250.000
ton/jaar biomassa grotendeels over de weg



Aanvoer van afvalhout bij een bio-energie-centrale in Canada.
De chauffeur is wel even uitgestapt.

De handel in resthoutvezels
De markt van houtvezels wordt
gedomineerd door een tweetal bedrijven
die ook internationale vertakkingen
hebben. Daarnaast is een 30-tal
middelgrote en kleinere bedrijven actief.
Vaak werken deze bedrijven regionaal,
behalve in de grensstreken, waar veelvuldig
grensoverschrijdende handel plaatsvindt.
Voor de verwerking van houtvezel is
minder geavanceerde apparatuur nodig dan
voor het scheiden, sorteren en breken van
afvalhout. Vaak is directe doorvoer van het
restproduct van de houtverwerkende
industrie naar de eindafnemer mogelijk.
Belangrijk in deze markt is het gescheiden
houden van witte en bruine houtmot en
krullen. Apart probleem vormt de arbo
technische kant van de inzameling van
houtmot. Met name bruine of rode
houtmot, maar ook witte houtmot van
Europees hardhout als beuk en eik, kan
gezondheidsproblemen veroorzaken bij
langdurige blootstelling.

wordt aangevoerd. Om die reden zouden
decentrale eenheden een betere optie
kunnen zijn.

Decentrale units kunnen op basis van
warmte-kracht koppeling (wkk)bij
woonwijken worden gebouwd en op lokale
biomassa inclusief afvalhout draaien.
Combinatie van inzet van resthout en
andere lokaal beschikbare biomassa, zoals
snoeihout en dunningshout, lijkt
aantrekkelijk. Daarnaast heeft wkk het grote

Goede scheiding van houtafval bevordert de
toepasbaarheid

voordeel van hoge energie efficiency en dus
lage energieveI'l iezen. Em issiebeheersi ng
conform Europese richtlijnen is mogelijk.
Aan de nieuwe, strengere VROM richtlijnen
kunnen kleinschalige installaties echter
moeilijk voldoen onder normale
economische randvoorwaarden.

Structuur van de afval houtmarkt
De markt van afval hout wordt gekenmerkt
door een viergeleding in de totale keten van
de primaire ontdoenel' tot de
ei ndverwerki ng.

In de eerste plaats zijn er de primaire
ontdoeners.
Op de plaats waar het afvalhout vrijkomt
wil de eigenaar zich ervan ontdoen. Er is
van een aantal bronnen sprake. In de

Prijzen
De prijsniveaus schommelen in de afzet
van A-hout rond 0, terwijl de ontdoenel'
hiervoor toch nog fl. fIAO,- tot fl.60,-/ton
moet neerleggen. B-hout ligt in de afzet op
min fIAO,- tot min fl.20,-/ton met een
tendens naar het 0 niveau. Om van B-hout
af te komen zijn prijzen van fl.l 00,- tot
fl.80 ,- Iton nog steeds normaal. Dit heeft te
maken met de kostenstructuur van het
bewerken en transporteren van dit
materiaal. Voor C-hout liggen de prijzen
nog op de echte afval kostenstructuur met
een kostenniveau van 290,-/ton voor de
ontdoener van dit materiaal. Ook de
verwerkingsmogelijkheden voor dit
materiaal zijn nog beperkt. Inzet als
brandstof in speciale installaties vindt in het
buitenland al plaats.

terminologie van de afvalwereld spreken
we dan over de volgende bronnen van
afvalhout:
- Huishoudelijk afval: speelt in de

afvalhoutwereld nauwelijks een rol;
- Grof huishoudelijk afval (GHA): bevat

aanzienlijke hoeveelheden afval hout,
maar wordt op dit moment nog
nauwelijks actief geselecteerd en
gesorteerd. De eerst projecten op dit
gebied zijn in een proef/demo stadium;

- Gemeentelijke afvaldepots voor grof afval
en kleine hoeveelheden bedrijfsafval;

- Bedrijfsafval: Bevat tot 30% afval hout,
voornamelijk onder de noemer
verpakkingsmateriaal. Indien ook KWD
(kantoor, winkel en diensten afval) tot het
bedrijfsafval wordt
gerekend zit ook
hier voornamelijk
verpakkingshout in
de houtafvalstroom;

- Bouwen sloop afval:
hier is in de markt
sprake van een grote
mate van gescheiden
inzameling van
houtcomponenten
uit de bouwen
sloopwereld.
Daarnaast worden
gemengde bouw- en
sloopafvalcontai ners
naar sorteercentra
gereden, waar
vooral B-hout
stromen worden
afgescheiden. De mixcontainers bevatten
tot 30% afval hout.

Als tweede belangrijke structuur geldt de
inzamelaar van afval en afvalhout
In Nederland is de inzamelmarkt
grotendeels in particuliere handen. Wel
wordt huishoudelijk afval en GHA in
opdracht van gemeenten ingezameld. Deze
hebben immers een wettelijke
inzamelplicht. Een klein deel van de
inzameling van huishoudelijk afval vindt
nog door gemeentelijke diensten plaats.
Steeds meer worden deze diensten door
particu Iiere bedrijven overgenomen.

Als derde groep in de markt opereren de
bewerkers, sorteerders en handelaren in
afvalhout
Van hieruit vindt het (on)bewerkte hout
afzet naar de eindgebruikers, die als vierde
speler in de afvalhoutketen kan worden
gezien. De bewerkers, sorteerders en handel
in afval(hout) zijn de bepalende groep
bedrijven, omdat deze het best zicht en
greep hebben op de houtstromen. Immers
zij worden aan de voorzijde voorzien van
input en leveren aan de achterzijde output
in de vorm van producten (A-, B- en C
hout). De scheiding tussen inzamelaars en
bewerkers is niet scherp getrokken in de
markt. Vaak vormen de bedrijven een
combinatie van inzamelaar en sorteerder.

De vierde speler op de markt is de
eindafnemer
Was tot voor enkele jaren de afzet van
hout, met name B-hout een serieus
probleem, nu zijn er drie hoofdcategorieën
afnemers te onderscheiden:
- Spaanplaatindustrie: volledig in het buiten

land aanwezig, hoewel er onlangs initia
tieven waren om in Nederland een MDF
fabriek te vestigen, op basis van A-hout.

- Energiebedrijven: zowel in binnen- als
buitenland (met name Scandinavië).

- Houtproductenbedrijven:
houtskoolproducenten, houtbriketten
productie en geperst vormgegeven hout
producten (vooral eenmalige pallets en
palletblokken). Allen hebben voor hun
productieproces schoon onbehandeld
hout nodig A-hout of resthout uit de
houtverwerkende industrie.

Afvalhout in cijfers
We zien ten opzichte van cijfers uit 1997
een toename met ruim 200 Kton tot ca.
1000 Kton aanbod in 2000. Het
uitgevoerde marktonderzoek heeft landelijk
een hoeveelheid van ca. 450 Kton A-hout,
500 Kton B-hout en 50 Kton C-hout
opgeleverd.
Een aanzienlijk deel (ruim 50%) van de
afvalhoutstroom wordt op dit moment
geëxporteerd naar het buitenland (fig.l).
De binnenlandse vraag naar afval hout
begint sterk toe te nemen doordat
elektriciteitsproducenten op oud hout
overschakelen als vorm van hernieuwbare



brandstof in het kader van CO2 emissie
reductie (fig.2). Sommige gemeenten
overwegen zelf kleinschal ig
biomassastromen, zoals snoeihout in
combinatie met afval hout, te gaan inzetten
in kleine wkk-installaties. De vraag vanuit
de vezelplaatindustrie blijft op peil. Dit
alles betekent op den duur onvermijdelijke
krapte op de afvalhoutmarkt.

Houtvezelmarkt
De situatie op de resthoutmarkt is vanouds
tamel ijk ondoorzichtig. Er is een 30 tal
handelaren op dit terrein actief waarvan ca.
8 grote die zo'n 80 % van de markt in
handen hebben. Er gaat in totaal tussen 500
en 700 Kton zaagsel, krullen, afkorthout en
houtstof per jaar om (fig.3). De afzet is
traditioneel vooral agrarisch gericht (legsel
voor kippen en stalstrooisel voor melkvee),
maar in toenemende mate zijn ook
maneges en kleinverpakkingen voor
huisdieren afzetgebieden voor dit
restproduct van de houtverwerkende
industrie in Nederland. Import en export
komen vooral in de grensstreken voor. Het
overgrote deel van het resthout wordt
binnenlands afgezet. Lokaal wordt tevens
ca. 70.000 ton ingezet in kleinschalige
verbrandingsovens voor verwarming en
drogen van hout. Deze kleinschalige inzet
dreigt door de extreme emissie-eisen van
het Ministerie van VROM te verdwijnen.
De afzet van rode houtmot vormt al jaren
een probleem dat nu mogelijk door inzet
als brandstof in o.a. energiecentrales kan
worden opgelost.
Dat de markt interessant blijft, getuigen de

Rol en positie van de energiecentrales in de
afval houtmarkt
De Nederlands energiecentrales vormen
een tamelijk nieuwe groep spelers op de
afval hout-markt, die onderdeel is van een
veel grotere biomassamarkt. De energie
bedrijven schakelen in toenemende mate
over op duurzame energiebronnen.
Biomassa is daarvan de meest
veelbelovende en de afval hout- en
resthoutstromen vormen een niet
onaanzienlijk deel van de totale biomassa
markt. De markt is op dit moment
behoorlijk in beweging waardoor de
continuïteit in de levering van
biobrandstoffen in gevaar zou kunnen
komen. Bovendien dreigt er een tekort aan
afval hout indien alle plannen voor de inzet
van biomassa in Nederland in 2005 worden
verwezenlijkt. Voor grootschalige
overschakel ing op biomassa in Nederland
is de aanbodmarkt te klein en zal op grote
schaal import van biomassa, afvalhout of
verse biomassa nodig zijn.

We zien in de afvalhoutmarkt op langere
termijn daardoor toenemende spanningen
ontstaan, omdat de vraag naar afvalhout
groter dreigt te worden dan het aanbod. Op
korte termijn is sprake van overschotten,
omdat de afname door
energiemaatschappijen om technische
redenen tijdelijk stagneert.
Om vanuit de energiecentrales greep te
krijgen op het binnenlandse aanbod van
afval hout, zal een achterwaartse integratie
noodzakelijk zijn. In de markt wordt
nauwelijks met langjarige

TOT SLOT

De hoeveelheid afvalhout in Nederland zal
niet meer spectaculair toenemen, omdat
vrijwel alle houtstromen nu gericht en
gescheiden worden ingezameld. Er is nog
wat te verwachten uit het gemengde
bedrijfsafval en het grof huishoudel ijk afval
zodra hiervoor grootschalige
sorteerinrichtingen zijn ontwikkeld.
Verpakkingsmateriaal als pallets worden al
op grote schaal separaat aangeboden en
deels opnieuw ingezet.
In de markt kan een verdere schaalver
groting niet uitblijven. De vraag wordt
vooral grootschalig bepaald vanuit de
energiebedrijven. Daarnaast wordt
onderzoek gedaan naar meer decentrale
inzet van biomassa c.q. afvalhout door
lokale overheden.
Er zal naar verwachting een verschuiving
gaan optreden van export van afvalhout naar
Scandinavië en Italië naar binnenlandse
toepassing. Hier speelt de prijsstelling een
doorslaggevende rol. Vanuit de centrale
overheid lijken er geen belemmeringen voor
grootschalige inzet van afval hout als
biobrandstof. Voor kleinschalige toepassing
zouden de emissienormen meer in harmonie
met de Europese richtlijnen moeten komen
zodat ook lokale inzet van kleinere
installaties binnen acceptabele
emissienormen kan blijven vallen en
reduceert men op deze wijze het aantal
vervoerski lometers van biomassa.

R.W.J. Smulders
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Figuur 2 Toepassing afvalhout
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Afvalhout spaart boomstammen als
biobrandstof
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Figuur 3 Afzet resthout
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De verwachtingen voor de resthoutmarkt
zijn stabiel. De hoge prijsniveaus zullen
hier naar verwachting geen inbraak van
energieproducenten toelaten.
De export van houtvezel is beperkt. Zo'n
5000 ton per jaar vindt echter zijn weg over
de hele wereld, van Japan tot het Midden
Oosten. In de paardensport heeft men witte
krullen nodig en die is in (sub)tropische
gebieden schaars.

prijzen van bijvoorbeeld kleinverpakking
zaagsel (voor huisdieren) die, omgerekend,
in de winkel kunnen oplopen tot fl. 1000,
per ton en meer.
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