
Bos en Hout Berichten

STORMEN HEBBEN TOL GEËIST
De najaarsstormen uit 1999 hebben in 2000 hun tol geëist bij de rondhoutexport. De export van
inlands rondhout is fors gedaald. Dergelijke tegenslagen versnellen de schaalvergroting die in de
houtsector gaande is. Een te groot schaalverschil tussen de houtsector en het Nederlandse bosbezit kan
negatieve gevolgen hebben. In dit Bos en Hout Bericht meer informatie over de rondhoutsituatie.
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SBH EN STATISTIEKEN

Het produceren en bewerken van
statistieken op het gebied van bos en hout
is van oudsher één van de werkvelden van
Stichting Bos en Hout. Zo heeft SBH de
beschikking over statistieken van de gehele
bos en houtketen:
• Bos (Nederlandse bosstatistieken, HOSP,

MFV)
• Rondhoutverwerking en -handel (BIS)
• Secundaire houtverwerking

(Houtverbruik secundaire verwerking in
Nederland)

• Nederlandse consumptie van hout en
houtproducten (SBH-Informastie Systeem)

• Beschikbaarheid en gebruik van rest- en
afvalhout (Marktinformatiesysteem rest
en afval hout)

• Buitenlandse handel in hout- en
houtproducten (SBH-Informatie Systeem)

Met behulp van deze informatie kan SBH
een compleet beeld schetsten van de bos
en houtsector in Nederland. Dit overzicht
vormt de basis voor onderbouwde beleids
en bedrijfsbeslissingen en allerlei SBH-

projecten. Andere bedrijven en organisaties
maken er ook graag gebruik van. Helaas
gebeurt dat niet altijd met voldoende kennis
van zaken. Kwantitatieve informatie wordt
namelijk gekenmerkt door een grote mate
van diversiteit. Bijvoorbeeld voor wat
betreft gebruikte definities, betrouw
baarheid en inventarisatiemethoden. Er is
een hoge mate van materiedeskundigheid
nodig om de diversiteit in basisinformatie
goed te kunnen hanteren.

In dit Bos en Hout Bericht worden de
belangrijkste resultaten van het jaarlijkse
onderzoek naar de rondhoutmarkt
beschreven (BIS-project). De 129
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Energiehout wordt belangrijker

rondhoutverwerkende bedrijven die
hiervoor zijn geënquêteerd hebben vorig
jaar 1,07 miljoen m3 rondhout verwerkt
(alle volumes in m3 werkhout met schors).
Hiervan kwam 57% uit het Nederlandse
bos. De rondhoutexporteurs zijn apart
geënquêteerd. De totale Nederlandse
rondhoutexport bedroeg ongeveer
336.000 m3

• Dit is een forse daling ten
opzichte van 1999 (-32%).
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Tabel 1

Nederlandse rondhoutverwerkende industrie - 2000
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totaal 294.000 m3 met schors

Figuur 3
Gebruik vuren naar toepassing - 2000

Topprijzen op houtveiling
Op 24 februari 2001 is de vijfde
rondhoutveiling georganiseerd. Ruim
tweehonderd belangstellenden volgden de
verrichtingen van de veilingmeester, die de
250 kavels in gestaag tempo de afslaghamer
liet passeren. De houtprijzen varieerden dit
jaar van een kleine honderd gulden tot ruim
twaalfhonderd gulden per kubieke meter,
afhankelijk van de houtsoort en de
kwaliteit. Absolute topper was de prijs voor
een walnootstam afkomstig van het
Landgoed Singraven uit Oost Nederland:
fl.250 per kubieke meter.
Niet alleen scoorden de bijzondere
houtsoorten hoog, maar ook de meer
gangbare soorten, zoals douglas en lariks
brachten goede prijzen op. Gemiddeld
werd f223 per m3 betaald. Een douglasstam
van het landgoed Hof te Dieren bracht zelfs
f320 per m3 op. Voor kavels douglas waren
prijzen tot f300 geen uitzondering. Voor
inlandse eik kwamen wisselende prijzen tot
stand van f200 tot f500. De hoogste prijs
werd betaald voor een eikenstam uit de
provincie Utrecht: 760 gulden/m'.

Figuur 2
Gebruik populier naar toepassing -2000

totaal 288.000 m3 met schors

Douglas en lariks
Douglas en lariks komen met 105.000 m3

en 89.000 m3 weliswaar pas als nummer 4
en 5 op de lijst van meest gebruikte
soorten, maar het verbruik richt zich vooral
op inlands hout. Van het verwerkte volume
douglas komt maar liefst 96% uit het
Nederlandse bos en van lariks 94%. Zo
vormen ze een belangrijke inkomstenbron
voor de Nederlandse boseigenaren. Tijdens
de rondhoutveiling van 2001 zijn zeer
goede prijzen betaald voor de kwaliteits
stammen van deze soorten. Steeds meer
boseigenaren gaan zich dan ook richten op
de productie van kwaliteitstammen van
deze soorten. Waarschijnlijk zal er door
SBH in de loop van dit jaar een
certificeringsysteem voor opgesnoeide
opstanden gestart worden. De verwachting
is dat dit de teelt van kwaliteitshout nog
verder zal bevorderen.

Figuur 1
Herkomst van in Nederland verwerkt niet

tropisch rondhout per houtsoort (excl.
brandhout) -2000

Populier
Populier blijft voor de Nederlandse
rondhoutverwerkende industrie de
belangrijkste soort met 288.000 m3

, direct
gevolgd door vuren en grenen (figuur 1).
Populier wordt met name gebruikt als
zaaghout en voor de productie van
klompen en karton (figuur 2). Momenteel
wordt 47% van het verwerkte
populierenhout geïmporteerd. De
beschikbaarheid van populier zal in de
toekomst afnemen door de fors gedaalde
aanplant. In 2001 start Stichting Populier
daarom in zowel Nederland als België een
driejarige actie om de aanplant van
populier te stimuleren. De actie richt zich
op praktijk- en publieksvoorlichting en

RONDHOUTVERWERKING NAAR
HOUTSOORTEN

* Geen verbruik i.v.m. herleidbaarheid tot individuele bedrijven

Sector Aantal bedrijven Verbruik in 2000 Inkoop Nederland

Zagerijen 90 671 427
Klompenmakers 27 24 23
Fi neerderi jen 1 *
Papier/kartonfabri kanten 2 206 117
Plaatfabri kanten 1 *
Palenfabrikanten 9 161 42
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onderzoek. Zo zal er bijvoorbeeld een
internet-site met een vraagbaakfunctie
worden opgezet en zullen excursies
worden georgan iseerd.

Grenen en vuren
Grenen is zijn tweede plaats op de lijst van
meest gebruikte soort kwijt geraakt aan
vuren. De 234.000 m3 grenen is vooral
gebruikt als zaaghout (65%) en als grondstof
voor papier (32%). Vuren (247.000 m3

)

wordt vrijwel overal voor gebruikt (figuur 3).
Grenen komt voor het overgrote deel uit
Nederland (70%), bij vuren is de
verhouding precies andersom (30%).

loofbomen
Inheemse loofbomen zoals eik, es, esdoorn
en linde zijn momenteel zeer populair.
Deze populariteit is niet in eerste instantie
te danken aan de markt voor dit hout, want
dit is (vooralsnog) van ondergeschikt belang
voor de houtverwerkende industrie. De
uitheemse Amerikaanse eik is wel van enig
belang. Er zijn enkele zagerijen die vrijwel
uitsluitend Amerikaanse eik verzagen. In
totaal is 5.000 m3 gebruikt. In de toekomst
zal het belang van de inheemse
loofboomsoorten waarschijnlijk wel
toenemen. Dit zal het eerst te merken zijn
bij de snelle groeiers zoals es en esdoorn.
In de afgelopen decennia zijn veel nieuwe
bossen aangeplant met een aanzienlijk
aandeel loofbomen, bijvoorbeeld in
Flevoland en West-Nederland.

RONDHOUTVERWERKING NAAR
SECTOREN

AI jaren neemt het aantal houtverwerkende
bedrijven en handelaren af. Vaak is het een
combinatie van factoren die de eigenaar
doen besluiten om de poorten te sluiten:
gebrek aan bedrijfsopvolging, gebrek aan
geschikt personeel, opkoop van
bedrijfsgronden voor woningbouw, hoge
grondprijzen, lage rendementen en strenge
arbo-eisen. Deze trend zal zich volgens
veel mensen uit de sector doorzetten totdat
er nog slechts een beperkt aantal grote
bedrijven over is. Bij de zagerijen hebben
de vier grootste bedrijven gezamenlijk
bijvoorbeeld al een marktaandeel van 56%.
Door recente investeringen zal dit in de
nabije toekomst nog verder groeien. Deze
schaalvergroting is niet in het belang van
het Nederlandse bos, want een
grootschalige houtsector past niet bij het
kleinschalige karakter van het Nederlandse
bos. Een te groot schaalverschil kan in de
toekomst bijvoorbeeld leiden tot problemen
bij de houtverkoop van de kleinste
boseigenaren en de hoogwaardige afzet van
inlands hout (marktniches).



Zagerijen
Zagerijen verwerkten vorig jaar 63% van
het rondhout in Nederland, namelijk
671.000 m3 (tabel 1). Hiervan is 64%
afkomstig uit het Nederlandse bos. Populier
en grenen zijn verreweg de belangrijkste
soorten voor de Nederlandse zagerijen.
Zoals figuur 4 laat zien bestaat bijna de
helft van het totale verbruik van
rondhoutzagerijen uit deze twee soorten.
Het verbruik van beide soorten is wel
gedaald (-12%).

Figuur 4
Verbruik door zagerijen naar houtsoort - 2000
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Papier- en kartonfabrikanten
Twee bedrijven uit de papier- en
kartonsector verwerken rondhout in hun
productieproces. In totaal is 206.000 m 3

rondhout en 156.000 r.e. m l chips verbruikt
door de papier- en kartonindustrie. Vuren
(42.000 m3

) en grenen (74.000 m3
) worden

ingezet voor de papierproductie, populier
(89.000 m3

) voor de productie van
vouwkarton. Slechts 19% van de gebruikte
chips komt uit het Nederlandse bos, van het
rondhout 57%.

Paalverduurzamers
In september 1999 kreeg de
houtverduurzamingsector een grote
tegenvaller te verwerken. Het College voor
de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
besloot om de toelating van belangrijke
houtverduurzamingsmiddelen in te trekken.
Het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven, het hoogste rechtscollege in
dit soort zaken, vernietigde eind 2000 dit
besluit echter. De opgenomen
gebruiksbeperkingen voor hout zouden
teveel onduidelijkheden en onzekerheden
opleveren. Ook de Europese Commissie
heeft bezwaar gemaakt tegen de
voorgenomen maatregelen, omdat dit een
ongerechtvaardigde handelsbelemmering
zou zijn. De Commissie stelde vast dat de
Nederlandse autoriteiten niet voldoende
duidelijk konden maken dat de maatregelen
van belang waren voor de bescherming van
de gezondheid van de mens en voor het
milieu. Met deze juridische (CBB) en
inhoudelijke (EC) reacties zijn de
beperkingen voor productie, gebruik,
import, export en verkoop van
verduurzaamd hout van tafel.
De daling van de verduurzaming van palen,
die in 1997 is ingezet, is ook dit jaar weer
doorgezet (figuur 5). Het totale
rondhoutverbruik was in 2000 63.000 m3

(-21%). Een belangrijke reden hiervoor is
het verloren marktaandeel aan niet
verduurzaamde palen. Zo worden
bijvoorbeeld steeds meer palen van
kastanje, robinia en eik verkocht, maar ook
onbehandelde naaldhouten palen. Een
andere reden is dat paal hout veel plaats
inneemt op het bedrijfsterrein en slechts
weinig bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

Figuur 5
Rondhoutverbruik door de

impregneerbedrijven 1993-2000

x 1.000 m3 met schors
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Fabrikanten van niet-verduurzaamde palen
De productie en afzet van niet
verduurzaamd paal hout is voor een groot
aantal bedrijven een nevenactiviteit.
Hierdoor is de productie versnipperd en is
het bijzonder moeilijk om betrouwbare
statistieken te produceren. Paalproducenten
hebben opgegeven in 2000 32.000 m3

Kwaliteitshout gewenst

rondhout te hebben verwerkt tot
perkoenen. In totaal wordt 54% van de
palen geïmporteerd. Dit is voornamelijk toe
te schrijven aan de grote import van
duurzame kastanje palen uit Frankrijk.
Robinia heeft ook een goede natuurlijke
duurzaamheid, maar door de beperkte
beschikbaarheid heeft deze soort (nog) geen
groot marktaandeel.
Douglas en lariks zijn de meest duurzame
inlandse naaldhoutsoorten. Palen van deze
soorten vormen dan ook een goed
alternatief voor gewolmaniseerde palen. De
beschikbaarheid is over het algemeen
groot; er komt veel paal hout vrij bij de
eerste dunningen in deze bossen. Ondanks

de lage natuurlijke duurzaamheid worden
ook onbehandelde palen van vuren en
grenen gebruikt. Deze palen zijn na 3 tot 4
jaar onbruikbaar. Het (onverstandige)
gebruik van deze soorten is het gevolg van
de bezwaren tegen verduurzaamde palen.
Eik wordt al van oudsher onbehandeld
gebruikt voor paal hout. In 2000 is 3.300 m3

inlandse eik gebruikt als paalhout.

Energieproducenten
Bio-energie zal een belangrijke rol moeten
gaan vervullen in de toekomstige duurzame
energievoorziening. Dit is voorzien in de
Derde Energienota waarin wordt
aangegeven dat in het jaar 2020 45% van
het aandeel duurzame energie afkomstig
moet zijn van energie uit afval en biomassa.
Momenteel zijn er twee bio
energiecentrales die gebruik maken van
(verchipt) rondhout. De centrale in Lelystad
heeft jaarlijks in totaal 25.000 ton biomassa
nodig. Cuijk is beduidend groter met
250.000 ton.

RONDHOUTEXPORT

De totale Nederlandse niet-tropische
rondhoutexport bedroeg in 2000 ongeveer
336.000 m3

• Dit is een forse daling ten
opzichte van 1999 (-32%). In tabel 2 wordt
de export per sortiment gegeven. Deze
dal ing, die vorig jaar al is voorspeld, is voor
een groot deel toe te schrijven aan de
leveranties van stormhout aan
plaatmaterialenfabrikanten en zagerijen in

Wat betekent schaalvergroting voor het bos?

Tabel 2

Nederlandse rondhoutexport per sortiment
(x 1000 m 3

)

1999 2000

Zagerijhout 274 161
Fineerhout 9 8
Vezelhout 205 165
Paalhout 4 1
Totaal 492 336



Tabel 3 Tabel 4

Totaal van verwerkt en geëxporteerd inlands hout per sortimenten (x 7000 m 3 met schors) Totaal van verwerkt en geëxporteerd inlands
hout per soort (x 7000 m 3 met schors)

De voorraad in het Nederlandse bos
neemt toe
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De grove den is, naar volume, de
belangrijkste inlandse soort (tabel 4). Bijna
een derde deel van het totale verwerkte en
geëxporteerde hout bestaat uit grove den.
Het areaal van de grove den is volgens
HOSP in twaalf jaar tijd met 4.500 ha
afgenomen. In die tijd is echter de voorraad
wel enigszins gestegen, doordat slechts een
deel van de totale bijgroei is geoogst. De
voorraad per ha liep in die periode op van
167 naar 178 ml

.

Ook douglas, populier en lariks spelen een
belangrijke rol. Het zijn vreemd genoeg
volgens HOSP juist deze laatste twee
soorten waarvan het areaal afneemt,
respectievelijk -11 % en -5%. De voorraad
van beide soorten is wel met ongeveer
eenderde toegenomen.

SB

2000 In %

564 65
23 3

8 1
227 26

41 5
863 100

Het totaal van verbruik en export van
inlands hout was vorig jaar 0,86 miljoen ml

(tabel 3). Dit betekent een daling van maar
liefst 19% ten opzichte van 1999. De
rondhoutverwerkende industrie heeft
weliswaar iets minder inlands hout
verbruikt, maar het overgrote deel van de
daling kan toegeschreven worden aan de
export van inlands hout (-78%).

Vaak wordt gedacht dat het Nederlandse
bos veel hout voortbrengt dat uitsluitend
geschikt is voor laagwaardige toepassingen.
Uit BIS blijkt echter dat meer dan eenderde
van de totale Nederlandse oogst bestaat uit
sortimenten waarbij kwal iteit een
belangrijke rol speelt. Dit zijn de
sortimenten zaaghout (excl. kist- en
profielhout), klompenhout en fineerhout.

Houtoogst volgens HOSP 1995-1999
Op basis van de waarnemingen in de
periode 1995-1999 wordt de oogst
geschat op 1,35 miljoen ml per jaar
(vijfjaarlijks gemiddelde). De hoeveelheid
geoogst hout bestaat voornamelijk uit
naaldhout (73%). Ten opzichte van de
periode 1993-1997 is de oogst gedaald
met 100.000 ml

. Deze daling is vooral toe
te schrijven aan particuliere boseigenaren.
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
zijn juist meer gaan oogsten. Opvallend
bij Natuurmonumenten is dat ze vrijwel
de gehele bijgroei van de
naaldboomsoorten oogsten, maar van
loofhout slechts 30%. Dit is ook goed te
rijmen met het beleid dat zij voert.
De gemiddelde bijgroei van het gehele

ederlandse bos ligt op 2,2 miljoen ml per
jaar. Gemiddeld wordt dus slechts 61 % van
de bijgroei geoogst. Het gevolg is dat de
voorraad stijgt. Gemiddeld ligt het voor
raadniveau nu op 198 ml spilhout per ha. In
1984-1985 was dit nog 156 ml per ha.

Nederlandse houtoogst. De
houtoogststatistieken van de Stichting
Bosdata (HOSP) zijn hier wel voor bedoeld.
HOSP geeft echter geen inzicht in de
kwaliteit van het Nederlandse hout. Reden
om tot slot van dit Bos en Hout Bericht, met
behulp van de gegevens uit de BIS-enquête,
toch eens te kijken naar de sortimenten en
boomsoorten die het Nederlandse bos
oplevert. Hiervoor wordt de volgende
rekenregel gebruikt: Nederlands hout =
verbruik (inkoop NL) + export (inkoop NL)

1998 1999

Zagerij hout 693 696
Klompenhout 23 23
Fineerhout 4 8
Vezelhout 301 259
Paalhout 47 78
Totaal 1068 1064

De BIS-enquête is ontwikkeld om gegevens
over het verbruik van de
rondhoutverwerkende industrie te
achterhalen. Het is dus niet bedoeld om
uitspraken te kunnen doen over de

België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.
Liggend hout in het bos kan soms jaren na
een storm nog gebruikt worden voor de
plaatproductie. Dit ligt anders bij zaag- en
papierhout. Stormhout moet ongeveer
binnen een half jaar verwerkt worden door
zagerijen of anders bewaterd worden.
Bewaterd hout kan lang bi ijven liggen
zonder kwaliteitsverlies. Voor papier- en
kartonproductie is stormhout ongeveer een
jaar bruikbaar.
De export van zagerij hout is afgelopen jaar
het sterkst gedaald (-41 %). Deze daling
komt voor rekening van alle boomsoorten.
De vezelhoutexport is in 2000 ook sterk
afgenomen tot 165.000 ml (-20%). Deze
afname kan vrijwel volledig worden
toegeschreven aan de grove den.
Desondanks bi ijft grenen verreweg de
meest geëxporteerde vezelhoutsoort met
80.000 ml

, gevolgd door de drie andere
naaldhoutsoorten. De export van fineerhout
was in 2000 8.300 ml en' bestond vrijwel
uitsluitend uit populier (96%).

Populier: driejarige actie

INLANDS HOUT


