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Voorwoord 

FSC Nederland, de VVNH, het ministerie van IenM en IDH willen meer inzicht verkrijgen in 

de afzetmarkten van verschillende (tropische) houtproducten op de Nederlandse markt. Deze 

grote belangstelling voor het verkrijgen van meer inzicht in de Nederlandse houtmarkt komt 

aan de ene kant voort uit de wens het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd 

(tropisch) hout op de Nederlandse markt te vergroten en daarmee duurzaam bosbeheer te 

stimuleren. Aan de andere kant ontbreekt het bedrijven die binnen de Nederlandse 

houtmarkt opereren aan marktinformatie die zij als referentie kunnen gebruiken voor hun 

eigen positie binnen de houtmarkt en op basis waarvan zij eventuele investeringsbeslissingen 

kunnen baseren. 

De detailstudie die is uitgevoerd naar de afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op 

de Nederlandse markt, waarvan de resultaten in dit rapport zijn verwerkt, is de eerste 

uitgebreide studie over de gehele breedte van de houtmarkt die sinds jaren is uitgevoerd. De 

auteurs hopen dat de resultaten volop zullen worden gebruikt en de basis vormen voor veel 

nieuwe acties binnen de Nederlandse houtmarkt. 

 

Het is echter zeer belangrijk te beseffen dat zonder de medewerking van alle bedrijven aan 

deze studie de resultaten niet tot stand zouden zijn gekomen. De auteurs realiseren zich dit 

ten zeerste en willen de bedrijven dan ook expliciet bedanken voor hun medewerking en 

inzet! 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

 

FSC Nederland, de VVNH, het ministerie van IenM en IDH willen meer inzicht verkrijgen in 

de afzetmarkten van verschillende (tropische) houtproducten op de Nederlandse markt. FSC 

Nederland wil met name meer inzicht verkrijgen in gezaagd tropisch hout en tropisch 

plaatmateriaal en dan specifiek in het volume dat zonder certificaat voor duurzaam 

bosbeheer op de Nederlandse markt wordt gebracht. Met behulp van deze informatie kan FSC 

Nederland haar activiteiten specifieker richten op die afzetmarkten waar het marktaandeel 

met een certificaat voor duurzaam bosbeheer achterblijft. 

De VVNH heeft een bredere insteek en richt zicht op de afzetmarkten van het gehele volume 

gezaagd hout en plaatmateriaal dat op de Nederlandse markt wordt gebracht. 

Het ministerie van IenM is geïnteresseerd in het houtvolume dat naar de bouw en 

utiliteitsbouw en GWW gaat, omdat de rijksoverheid, als ‘launching customer’ en de daarmee 

gepaard gaande relatief grote vraag naar hout in die sectoren, daar de meeste invloed heeft 

met haar duurzaam inkoopbeleid. Voor IDH ligt de nadruk op het tropische houtvolume in 

zijn algemeenheid. 

 

De bovenstaande wensen tot het verkrijgen van meer inzicht in de afzetmarkten van het 

gezaagd hout en plaatmateriaal zijn samengebracht in een detailstudie die door Probos 

synchroon is uitgevoerd met de marktmeting1 naar het aandeel aantoonbaar duurzaam 

geproduceerde primaire houtproducten (gezaagd hout en plaatmateriaal) op de Nederlandse 

markt in 2013. Deze marktmeting voert Probos uit in opdracht van het ministerie van IenM 

en het ministerie van EZ, IDH, FSC Nederland en PEFC Nederland. De VVNH heeft gegevens 

uit haar eigen monitoring beschikbaar gesteld voor de generieke marktmeting. Binnen deze 

generieke marktmeting worden alle bedrijven die primaire houtproducten importeren of 

produceren en vervolgens op de Nederlandse markt brengen, benaderd om gegevens te 

verzamelen. Door de detailstudie te koppelen aan de generieke marktmeting is voorkomen 

dat bedrijven dubbel worden benaderd met vragen over hetzelfde houtvolume. Daarnaast 

biedt de koppeling de mogelijkheid de resultaten uit de generieke marktmeting en de 

detailstudie aan elkaar te verbinden. 

 

1.2 Doel 

Doel van deze detailstudie is het verschaffen van inzicht in de houtvolumes (gezaagd hout en 

plaatmateriaal) die in 2013 op de Nederlandse markt worden ingezet binnen verschillende 

afzetmarkten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen (tropisch) gezaagd hout en 

plaatmateriaal dat met en zonder certificaat voor duurzaam bosbeheer (FSC en PEFC) op de 

Nederlandse markt wordt gebracht. 

 

                                                             
1 Oldenburger, J., C. de Groot, A. Winterink, M. van Benthem. 2015. Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse 

markt in 2013. Stichting Probos, Wageningen 
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1.3 Leeswijzer en disclaimer 

In hoofdstuk 2 wordt de gevolgde methodiek van dit onderzoek beschreven. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 3 de resultaten gepresenteerd waarbij alle productgroepen afzonderlijk 

worden behandeld. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste resultaten nog een keer 

samengevat. 

 

Bij de interpretatie van de resultaten uit deze detailstudie is het belangrijk er rekening mee te 

houden dat de meeste bedrijven hebben aangegeven de exacte verdeling van het door hen op 

de Nederlandse markt gebrachte houtvolume over de afzetmarkten niet te kennen. Dit 

betekent dat de resultaten dan ook als de best mogelijke benadering van de werkelijke 

situatie moeten worden opgevat. Harde conclusies moeten er, ondanks de hoge marktdekking 

(zie paragraaf 2.3.4), echter niet aan worden verbonden. 
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2 Methode 

2.1 Geselecteerde afzetmarkten 

Bij de start van de detailstudie zijn in overleg met FSC Nederland en de VVNH de 

afzetmarkten geselecteerd die in de studie worden meegenomen. Daarbij is een balans 

gezocht tussen een zo groot mogelijke mate van detail, die vanuit onderzoeksoogpunt 

gewenst is, en de werkbaarheid voor de bedrijven om de gegevens in het gewenste detail aan 

te leveren. Deze balans is uiteindelijk gevonden in de onderstaande verdeling van de 

afzetmarkten:  

1. Emballage-industrie: gezaagd hout en plaatmateriaal voor pallets, kisten, kratten, haspels 

etc.; 

2. Meubelindustrie en interieurbouw: gezaagd hout en plaatmateriaal voor meubels, wanden, 

plafonds, vloeren, stands etc.; 

3. Timmerindustrie: gezaagd hout en plaatmateriaal voor kozijnen, deuren, gevelelementen, 

trappen etc.; 

4. Overige houtindustrie: gezaagd hout en plaatmateriaal voor prefab elementen, dakplaten, 

spanten, bergingen, profielen, tuinhuisjes, etc.; 

5. Bouw en utiliteitsbouw: (bewerkt) gezaagd hout en plaatmateriaal dat rechtstreeks naar de 

bouw gaat, bijvoorbeeld steigers, schuttingen, bekistingen, kozijnen, daken, vloeren etc. 

(incl. onderhoudsdiensten); 

6. GWW: gezaagd hout voor beschoeiingen, bruggen, sluizen etc.; 

7. DHZ en tuinsector: hout voor de Doe Het Zelf (DHZ) sector (gezaagd hout, plaatmateriaal, 

kastplanken, profielen, keukens etc.) en voor de tuinsector (vlonders, schuttingen etc.); 

8. Particulieren: gezaagd hout en plaatmateriaal dat rechtstreeks aan particulieren wordt 

geleverd; 

9. Overig: bijvoorbeeld scheepsbouw en carrosseriebouw; 

10. Houthandel: gezaagd hout en plaatmateriaal dat aan een collega houthandelaar en of 

bouwmaterialenhandel is geleverd en waarvan de uiteindelijke afzetmarkt niet bekend is. 

 

Tijdens de uitvoering van de detailstudie is uiteindelijk gebleken dat het gekozen 

detailniveau echt de limiet is voor de bedrijven. Veel bedrijven gaven aan echt moeite te 

moeten doen om de verdeling over de marktsegmenten te maken. 

 

2.2 Gegevensverzameling 

Tijdens de gegevensverzameling is de bedrijven gevraagd de verdeling over de afzetmarkten 

te maken voor alle afzonderlijke productgroepen (gezaagd naaldhout, gezaagd tropisch 

hardhout, gezaagd gematigd hardhout, tropisch tri- en multiplex en niet-tropisch 

plaatmateriaal) waarbinnen zij in 2013 een houtvolume op de Nederlandse markt hebben 

gebracht. Per productgroep diende deze verdeling gegeven te worden voor het totale volume, 

het volume met een FSC certificaat en het volume met een PEFC certificaat. 

Bij de gegevensverzameling is onderscheid gemaakt tussen bedrijven die lid zijn van de 

VVNH en overige houtimporterende bedrijven. 

 

VVNH-leden 

In het kader van de monitoring binnen het VVNH beleidsplan rapporteren de VVNH leden 

halfjaarlijks het door hen gerealiseerde importvolume in het voorgaande half jaar. Uit deze 

monitoring zijn door Probos het totale importvolume en de volumes met een certificaat voor 
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duurzaam bosbeheer voor 2013 berekend. Deze gegevens zijn als input gebruikt voor het 

stellen van aanvullende vragen aan de VVNH leden. De leden hoefden het importvolume dus 

niet opnieuw op te geven. Via de aanvullende vragen is onderscheid gemaakt tussen tropisch 

en gematigd loofhout en tropisch en gematigd plaatmateriaal, is het exportaandeel 

vastgesteld en is voor het volume op de Nederlandse markt gevraagd naar de afzetmarkten 

waarbinnen het gezaagd hout en plaatmateriaal is afgezet. Alle bedrijven hebben hiervoor 

een digitaal rapportageformulier (in Excel) ontvangen waarin de importvolumes al waren 

ingevoerd. De vraag die betrekking had op de verdeling van het volume over de afzetmarkten 

is als apart tabblad toegevoegd (zie bijlage 1 voor een screenshot van deze vraag in het 

rapportageformulier). Kort na het versturen van het rapportageformulier zijn alle bedrijven 

gebeld om te informeren of het bestand goed was aangekomen en te informeren of ze 

verwachten de deadline te kunnen halen. Vervolgens zijn de bedrijven die niet voor de 

deadline hebben gereageerd opnieuw gebeld. Tijdens dit telefoongesprek is aangeboden het 

formulier telefonisch in te vullen. Veel bedrijven hebben hiervan gebruik gemaakt. 

 

Daar waar onduidelijkheden waren over de digitaal aangeleverde rapportageformulieren is 

telefonisch navraag gedaan bij de betreffende bedrijven. 

 

Overige houtimporterende bedrijven 

De overige Nederlandse bedrijven die gezaagd hout en/of plaatmateriaal importeren en op de 

Nederlandse markt brengen, hebben in het kader van de marktmeting eerst een algemeen 

rapportageformulier ontvangen waarin is gevraagd naar het totale geïmporteerde volume 

gezaagd hout en/of plaatmateriaal per productgroep, het volume met certificaat voor 

duurzaam bosbeheer onderverdeeld naar certificatiesysteem en het aandeel export per 

productgroep. De bedrijven die gegevens hebben aangeleverd zijn vervolgens gebeld met 

aanvullende vragen; onder andere met betrekking tot de afzetmarkten van het gezaagd hout 

en plaatmateriaal dat zij op de Nederlandse markt hebben gebracht. De gegevens voor deze 

groep bedrijven zijn dus allemaal telefonisch verzameld. 

 

2.3 Analyse 

2.3.1 Nederlandse houtverbruik 

Om de verdeling van de totale Nederlandse markt voor gezaagd hout en plaatmateriaal over 

de afzetmarkten te kunnen bepalen moet ook het totale Nederlandse verbruik van gezaagd 

hout en plaatmateriaal worden bepaald. Het Nederlandse verbruik bestaat uit de som van de 

binnenlandse productie en de import minus de export. De totale Nederlandse productie van 

primaire houtproducten is afgeleid uit de Probos-rondhoutenquête. De cijfers over de import 

en export zijn afkomstig uit de CBS handelsstatistiek. 

 

 

 

 

De cijfers die de basis vormen voor het berekende Nederlandse houtverbruik zijn opgenomen 

in tabel 2.1. Het totale volume betreft de optelling van de volumes gezaagd hout en 

plaatmateriaal. Methodisch is het optellen van m³ gezaagd met m³ plaat eigenlijk niet 

correct. Daarom is het totale volume ook uitgedrukt in m³ rondhoutequivalenten (rhe) zonder 

schors. Dit is nodig om de verschillende productgroepen bij elkaar op te kunnen tellen en 

illustreert tegelijkertijd hoeveel hout uit het bos is gehaald. Een m³ rondhoutequivalent is de 

hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een product te maken. 

De conversiefactor voor gezaagd naaldhout is bijvoorbeeld 1,35. Dit betekent dat er voor het 

Nederlands houtverbruik = Productie + Import - Export 
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verkrijgen van 1 m³ gezaagd naaldhout 1,35 m³ rondhout zonder schors nodig is en dat het 

resthout (zaagsel, chips etc.), dat daarbij vrijkomt, wordt ingezet voor bijvoorbeeld de 

productie van papier of plaatmateriaal. Het overzicht van de gehanteerde conversiefactoren 

is te vinden in bijlage 2. Deze conversiefactoren zijn gelijk aan de conversiefactoren, zoals 

gebruikt in de generieke marktmetingen over 2011 en 2013. 

 

Tabel 2.1 

Nederlands houtverbruik in 2013 per productgroep en het totaal (in m3) (bron CBS en Probos). 

 Gezaagd 

Naaldhout 

Gezaagd 

tropisch 

loofhout 

Gezaagd 

gematigd 

loofhout 

Plaatmateriaal Totaal 

(in m³) 

Totaal 

(in m³ rhe) 

Import 2.138.000 254.000 158.000 1.371.000 3.921.000 5.737.000 

Export 303.000 46.000 61.000 288.000 698.000 1.033.000 

Productie 156.000 5.000 54.000 33.000 248.000 382.000 

Verbruik 1.991.000 213.000 151.000 1.116.000 3.471.000 5.086.000 

 

2.3.2 Controle van de gegevens 

Alle door de bedrijven aangeleverde gegevens zijn gecontroleerd op aannemelijkheid. Er is 

bijvoorbeeld gekeken of de bedrijven door het toepassen van de verdeling over zowel het 

totale volume als de volumes voor FSC en PEFC, niet meer gecertificeerd hout opgeven dan 

dat er vanuit het totale volume binnen de betreffende afzetmarkt beschikbaar is. 

 

2.3.3 Omgang met afzetmarkt houthandel 

Tijdens de selectie van de afzetmarkten die in de detailstudie zouden worden meegenomen 

heeft een aantal bedrijven aangegeven graag de afzetmarkt ‘houthandel’ toe te willen voegen. 

Zij gaven namelijk aan dat zij een bepaald aandeel van hun volume aan andere 

houthandelaren of de bouwmaterialenhandel leverden. Tijdens de analyse van de gegevens 

bleek dat een aantal bedrijven aanzienlijke volumes (>5% binnen een productgroep) onder 

deze afzetmarkt schaarden. Daarmee zou een onvolledig beeld ontstaan van de 

daadwerkelijke toepassing van dit volume op de Nederlandse markt. 

Er is daarom besloten de bedrijven die zeer grote volumes onder de afzetmarkt houthandel 

rapporteerden telefonisch te benaderen. Tijdens dit telefoongesprek is de bedrijven gevraagd 

naar welk type houthandel het hout werd afgezet en is ze gevraag of ze een inschatting 

konden maken van de verdeling van het volume over de afzetmarkten. Tijdens deze 

telefoongespreken bleek dat de bedrijven over het algemeen een veel betere inschatting 

konden maken van de uiteindelijke afzet van het hout dat ze aan de handel leverden. Ze 

hadden met name de afzetmarkt houthandel gekozen, omdat ze daaraan het hout 

daadwerkelijk leverden. Voor de twee bedrijven die een groot volume aan de handel leverden, 

maar geen onderverdeling konden maken, is de aanname gemaakt dat de verdeling van het 

volume overeenkomt met de gemiddelde verdeling van de volumes van alle bedrijven samen. 
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2.3.4 Marktdekking 

Binnen de detailstudie is een zeer hoge marktdekking gerealiseerd. Voor gezaagd naaldhout, 

gezaagd tropisch hardhout en gezaagd gematigd loofhout is een marktdekking van meer dan 

90% gerealiseerd. Voor plaatmateriaal ligt deze marktdekking met ongeveer 60% een stuk 

lager. Binnen het plaatmateriaal is de marktdekking voor het tropisch tri- en multiplex meer 

dan 60% en voor het niet-tropische plaatmateriaal ligt de marktdekking onder de 60%. 

Desondanks wordt de conclusie getrokken dat de resultaten als representatief kunnen worden 

opgevat voor alle productgroepen. 

 

2.4 Duurzaam geproduceerd hout 

Binnen deze detailstudie is gebruik gemaakt van de resultaten uit de generieke marktmeting 

naar het marktaandeel van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse 

markt in 20132. Binnen de generieke marktmeting is aantoonbaar duurzaam geproduceerd 

hout als volgt gedefinieerd: hout dat aantoonbaar op de markt is gebracht met een 

certificatiesysteem voor duurzaam bosbeheer dat in 2013 was geaccepteerd voor het 

duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid op basis van de inkoopcriteria voor 

duurzaam geproduceerd hout (Timber Procurement Assessment System, TPAS). In 2013 was 

MTCS nog niet geaccepteerd als aantoonbaar duurzaam binnen het duurzaam inkoopbeleid 

en is MTCS niet als aantoonbaar duurzaam opgevat. Wanneer wordt verwezen naar de 

resultaten uit de generieke marktmeting over het jaar 2013 dan dient hier dus rekening mee 

te worden gehouden. 

Er zijn in de generieke marktmeting echter wel gegevens over de volumes die met een PEFC 

(MTCS) certificaat op de Nederlandse markt zijn gebracht. Daarom zijn in de detailstudie de 

afzetmarkten voor het volume PEFC (MTCS) gezaagd tropisch hardhout en plaatmateriaal 

ook in beeld gebracht. Er wordt in de gepresenteerde resultaten daarom onderscheid gemaakt 

tussen het totale volume duurzaam met en zonder PEFC (MTCS) en daar waar PEFC (MTCS) is 

inbegrepen in het volume PEFC is dat vermeld.  

                                                             
2 Oldenburger, J., C. de Groot, A. Winterink, M. van Benthem. 2015. Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse 

markt in 2013. Stichting Probos, Wageningen 
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3 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de detailstudie naar de afzetmarkten van gezaagd 

hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013 gepresenteerd. Allereerst wordt de 

totale markt besproken en vervolgens de afzonderlijke productgroepen. 

 

De volumes en marktaandelen voor de totale markt zijn uitgedrukt in of gebaseerd op m³ 

rhe3. Voor de productgroepen is de eenheid m³ product. 

 

De resultaten worden steeds in de vorm van 5 grafieken gepresenteerd. Vervolgens wordt er 

onder de figuren een korte samenvatting gegeven met de meest in het oog springende zaken. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin een stroomschema van de 

Nederlandse markt voor gezaagd hout en plaatmateriaal in 2013 wordt gepresenteerd. 

 

3.1 Totale markt 

De bouw en utiliteitsbouw en de emballage-industrie zijn, met een aandeel van 

respectievelijk 33,3 en 26,5%, de twee afzetmarkten waarbinnen het grootste volume gezaagd 

hout en plaatmateriaal wordt afgezet op de Nederlandse markt (figuur 3.1). Deze twee 

afzetmarkten worden op ruime afstand gevolgd door de DHZ en tuinsector (12,5%). 

Binnen het totale volume gezaagd hout en plaatmaterieel dat met een FSC certificaat op de 

Nederlandse markt is gebracht is de bouw en utiliteitsbouw met een aandeel van 40,7% veruit 

de belangrijkste afzetmarkt (figuur 3.2). Deze afzetmarkt wordt op ruime afstand gevolgd 

door de DHZ en tuinsector (17,9%). De emballage-industrie heeft slechts een aandeel van 

13,1% binnen het volume met FSC certificaat. 

Ook binnen het volume gezaagd hout en plaatmateriaal dat met een PEFC certificaat (incl. 

MTCS) op de Nederlandse markt is gebracht zijn de bouw- en utiliteitsbouw (36,4%) en 

emballage-industrie (24,9%) de belangrijkste afzetmarkten (figuur 3.3). De DHZ en tuinsector 

en de timmerindustrie volgen op ruime afstand. 

 

                                                             
3 rhe = rondhoutequivalent 
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Figuur 3.1 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd hout en plaatmateriaal 

op de Nederlandse markt in 2013. 

 

 

Figuur 3.2 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd hout en plaatmateriaal 

met FSC certificaat op de Nederlandse markt in 2013. 
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Figuur 3.3 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd hout en plaatmateriaal 

met PEFC certificaat (incl. MTCS) op de Nederlandse markt in 2013. 

 

Figuren 3.4 geeft per afzetmarkt het aandeel duurzaam (incl. en excl. MTSC) en de aandelen 

voor FSC en PEFC (incl. en excl. MTCS) binnen de betreffende afzetmarkt. De blauwe lijn in 

de grafiek geeft het marktaandeel (74,0%) aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de 

Nederlandse markt in 2013 weer4. Wanneer de vergelijking wordt gemaakt dan scoren de 

afzetmarkten emballage, meubel en interieur, GWW en particulieren onder het landelijke 

marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout (donker blauwe balken ten opzichte 

van de blauwe lijn).  
 

                                                             
4 Oldenburger, J., C. de Groot, A. Winterink, M. van Benthem. 2015. Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse 

markt in 2013. Stichting Probos, Wageningen 
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Figuur 3.4 

Marktaandelen met certificaat voor duurzaam bosbeheer per afzetmarkt voor het totale volume 

gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013 en het gemiddelde aandeel 

aantoonbaar duurzaam op de Nederlandse markt (blauwe lijn). 

 

Wanneer ook het absolute volume in de analyse voor de totale markt wordt betrokken (figuur 

3.5) dan blijkt dat met name de emballage-industrie een afzetmarkt is waarop acties met 

betrekking tot het vergroten van het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd 

hout op de Nederlandse markt in het algemeen gericht kunnen worden. 

 

 

Figuur 3.5 

Absolute hoeveelheden gezaagd hout en plaatmateriaal per afzetmarkt in 2013 (in m³ rhe). 
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3.2 Gezaagd naaldhout 

De emballage-industrie is met een marktaandeel van 43,1% de grootste afzetmarkt voor 

gezaagd naaldhout op de Nederlandse markt (figuur 3.6). Op enige afstand wordt de 

emballage-industrie gevolgd door de bouw en utiliteitsbouw (25,0%). Binnen het volume 

gezaagd naaldhout dat in 2013 met een FSC certificaat op de Nederlandse markt is gebracht is 

de bouw en utiliteitsbouw met een aandeel van 35,8% de grootste afzetmarkt (figuur 3.7). De 

emballage-industrie (22,0%) en DHZ en tuinsector (21,0%) volgen op enige afstand.  

 

 

Figuur 3.6 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd naaldhout op de 

Nederlandse markt in 2013. 
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Figuur 3.7 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd naaldhout met FSC 

certificaat op de Nederlandse markt in 2013. 

 

De verdeling van het volume gezaagd naaldhout dat met een PEFC certificaat op de 

Nederlandse markt is gebracht laat ongeveer het zelfde beeld zien als voor het totale volume 

(figuur 3.7). 

 

 

Figuur 3.8 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd naaldhout met PEFC 

certificaat op de Nederlandse markt in 2013. 
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Figuur 3.9 

Marktaandelen met certificaat voor duurzaam bosbeheer per afzetmarkt voor het totale volume 

gezaagd naaldhout op de Nederlandse markt in 2013 en het gemiddelde aandeel aantoonbaar 

duurzaam op de Nederlandse markt (blauwe lijn). 

 

Figuur 3.9 laat zien dat het marktaandeel duurzaam binnen de afzetmarkten emballage-

industrie, meubelindustrie en interieurbouw en particulieren onder het landelijke 

marktaandeel (80,0%) binnen deze productgroep ligt. In absolute zin (figuur 3.10) is de 

emballage-industrie de afzetmarkt waarop de aandacht voor het vergroten van het 

marktaandeel het beste kan worden gericht. 

 

 

Figuur 3.10 

Absolute hoeveelheden gezaagd naaldhout per afzetmarkt in 2013 (in m³). 
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3.3 Gezaagd tropisch hardhout 

De GWW (34,7%) is de belangrijkste afzetmarkt voor het gezaagd tropisch hardhout dat in 

2013 op de Nederlandse markt is gebracht (figuur 3.11). Op korte afstand volgt de 

timmerindustrie die 30,5% van het volume gezaagd tropisch hardhout op de Nederlandse 

markt verwerkt. Ook de bouw en utiliteitsbouw en de DHZ en tuinsector zijn belangrijke 

afzetmarkten voor het totale volume gezaagd tropisch hardhout. 

 

 

Figuur 3.11 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd tropisch hardhout op de 

Nederlandse markt in 2013. 

 

  

0,0% 

1,6% 

30,5% 

2,8% 12,8% 

34,7% 

11,8% 

0,6% 
0,8% 

4,4% 

Tropisch hardhout totaal 

Emballage

Meubel interieur

Timmerindustrie

Overige industrie

Bouw en utiliteit

GWW

DHZ en tuin

Particulieren

Overig

Houthandel



 

 

AFZETMARKTEN VAN GEZAAGD HOUT EN PLAATMATERIAAL OP DE NEDERLANDSE MARKT IN 2013 

23 

 

Figuur 3.12 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd tropisch hardhout met 

FSC certificaat op de Nederlandse markt in 2013. 

 

Binnen het volume gezaagd tropisch hardhout dat in 2013 met een FSC certificaat op de 

Nederlandse markt is gekomen is de GWW (46,3%) veruit de belangrijkste afzetmarkt (figuur 

3.12). De timmerindustrie is de belangrijkste afzetmarkt (58,7%) voor het gezaagd tropisch 

hardhout dat met een PEFC certificaat op de Nederlandse markt is gebracht (figuur 3.13). De 

timmerindustrie wordt op ruime afstand gevolgd door de bouw en utiliteitsbouw. 

 

 

Figuur 3.13 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd tropisch hardhout met 

PEFC certificaat (MTCS) op de Nederlandse markt in 2013. 
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Figuur 3.14 

Marktaandelen met certificaat voor duurzaam bosbeheer per afzetmarkt voor het totale volume 

gezaagd tropisch hardhout op de Nederlandse markt in 2013 en het gemiddelde aandeel 

aantoonbaar duurzaam op de Nederlandse markt (blauwe lijn). 

 

Als wordt gekeken naar de marktaandelen duurzaam binnen de afzonderlijke afzetmarkten in 

relatie tot het landelijke marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd (40,4%), dan 

blijkt dat dit marktaandeel alleen binnen de afzetmarkten GWW en DHZ en tuinsector boven 

dit landelijke marktaandeel uitkomen (figuur 3.14). Het is belangrijk er hierbij rekening mee 

te houden dat het volume PEFC (MTCS) niet in de berekening van het landelijke 

marktaandeel is betrokken (zie paragraaf 2.4). Figuur 3.15 maakt in absolute zin duidelijke 

dat binnen de GWW, ondanks het relatief hoge aandeel duurzaam, nog veel te bereiken is. 

Wanneer MTCS niet wordt meegenomen als duurzaam in de analyse dan is het aandeel 

duurzaam ten opzichte van het totaal binnen de timmerindustrie aanzienlijk. Als MTCS 

echter als duurzaam wordt opgevat dan is een groot deel van het volume dat door de 

timmerindustrie wordt verwerkt als duurzaam aan te merken. 
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Figuur 3.15 

Absolute hoeveelheden gezaagd tropisch hardhout per afzetmarkt in 2013 (in m³). 

 

3.4 Gezaagd gematigd loofhout 

De emballage-industrie (67,4%) is veruit de belangrijkste afzetmarkt voor het gezaagd 
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volume zijn de meubelindustrie en interieurbouw en de timmerindustrie groter (figuren 3.17 
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Figuur 3.16 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd gematigd loofhout op 

de Nederlandse markt in 2013. 

 

 

Figuur 3.17 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd gematigd loofhout met 

FSC certificaat op de Nederlandse markt in 2013. 
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Figuur 3.18 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume gezaagd gematigd loofhout met 

PEFC certificaat op de Nederlandse markt in 2013. 
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Figuur 3.19 

Marktaandelen met certificaat voor duurzaam bosbeheer per afzetmarkt voor het totale volume 

gezaagd gematigd loofhout op de Nederlandse markt in 2013 en het gemiddelde aandeel 

aantoonbaar duurzaam op de Nederlandse markt (blauwe lijn). 

 

 

Figuur 3.20 

Absolute hoeveelheden gezaagd gematigd loofhout per afzetmarkt in 2013 (in m³). 
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3.5 Plaatmateriaal 

 

Binnen het totale volume plaatmateriaal dat in 2013 op de Nederlandse markt is gebracht is 

de bouw en utiliteitsbouw (53,9%) de belangrijkste afzetmarkt (figuur 3.21). Op ruime afstand 

gevolgd door de meubelindustrie en interieurbouw, de DHZ en tuinsector en de 

timmerindustrie. De verdelingen van de afzetmarkten binnen de volumes die met een FSC- of 

PEFC certificaat op de Nederlandse markt zijn gebracht, komt ongeveer overeen met die 

binnen het totale volume (figuren 3.22 en 3.23). 

 

 

Figuur 3.21 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume plaatmateriaal op de 

Nederlandse markt in 2013. 
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Figuur 3.22 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume plaatmateriaal met FSC 

certificaat op de Nederlandse markt in 2013. 

 

 

Figuur 3.23 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume plaatmateriaal met PEFC 

certificaat (excl. MTCS) op de Nederlandse markt in 2013. 

 

Figuur 3.24 laat zien dat alleen de meubelindustrie en interieurbouw ver achter blijft bij het 
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tot het vergroten van het marktaandeel binnen de productgroep plaatmateriaal kunnen het 

beste op deze afzetmarkt worden gericht. 
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Figuur 3.24 

Marktaandelen met certificaat voor duurzaam bosbeheer per afzetmarkt voor het totale volume 

plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013 en het gemiddelde aandeel aantoonbaar 

duurzaam op de Nederlandse markt (blauwe lijn). 

 

 

Figuur 3.25 

Absolute hoeveelheden gezaagd hout en plaatmateriaal per afzetmarkt in 2013 (in m³). 
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3.5.1 Tropisch tri- en multiplex 

 

Het volume tropisch tri- en multiplex dat in 2013 op de Nederlandse markt is afgezet is vrij 

gelijkmatig over de afzetmarkten verdeeld (figuur 3.26). De meubelindustrie en 

interieurbouw (20,9%) en timmerindustrie (16,0%) zijn afzetmarkten waar het volume met 

name naar toegaat.  

 

 

Figuur 3.26 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume tropisch tri- en multiplex op de 

Nederlandse markt in 2013. 
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houtindustrie (29,9%) en de DHZ en tuinsector (23,1%) (figuur 3.27). 
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Figuur 3.27 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume tropisch tri- en multiplex met 

FSC certificaat op de Nederlandse markt in 2013. 

 

 

Figuur 3.28 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume tropisch tri- en multiplex met 

PEFC certificaat (incl. MTCS) op de Nederlandse markt in 2013. 

 

De bouw en utiliteitsbouw verwerkt veruit het grootste aandeel van het volume tropisch tri- 

en multiplex op de Nederlandse markt (figuur 3.30). Op grote afstand volgt de 

meubelindustrie en interieurbouw binnen die afzetmarkt blijft het marktaandeel duurzaam 

echter ver achter bij het landelijke gemiddelde (62,4%) (figuur 3.29). Dit zelfde geldt voor 

andere afzetmarkten, maar binnen die afzetmarkten wordt in absolute zin veel minder 

tropisch tri- en multiplex verwerkt (figuur 3.30). 
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Figuur 3.29 

Marktaandelen met certificaat voor duurzaam bosbeheer per afzetmarkt voor het totale volume 

tropisch tri- en multiplex op de Nederlandse markt in 2013 en het gemiddelde aandeel 

aantoonbaar duurzaam op de Nederlandse markt (blauwe lijn). 

 

 

Figuur 3.30 

Absolute hoeveelheden tropisch tri- en multiplex per afzetmarkt in 2013 (in m³). 
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3.5.2 Niet-tropisch plaatmateriaal 

Binnen het volume niet-tropisch plaatmateriaal dat in 2013 op de Nederlandse markt is 

gebracht is de bouw en utiliteitsbouw (51,9%) de belangrijkste afzetmarkt (figuur 3.31). Op 

ruime afstand gevolgd door de meubelindustrie en interieurbouw, de DHZ en tuinsector en de 

timmerindustrie. De verdelingen van de afzetmarkten binnen de volumes die met een FSC- of 

PEFC certificaat op de Nederlandse markt zijn gebracht, komt ongeveer overeen met die 

binnen het totale volume. 

 

 

Figuur 3.31 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume niet-tropisch plaatmateriaal op 

de Nederlandse markt in 2013. 
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Figuur 3.32 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume niet-tropisch plaatmateriaal met 

FSC certificaat op de Nederlandse markt in 2013. 

 

 

Figuur 3.33 

Procentuele verdeling over de afzetmarkten van het totale volume niet-tropisch plaatmateriaal 

met PEFC certificaat (incl. MTCS) op de Nederlandse markt in 2013. 
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Figuur 3.34 

Marktaandelen met certificaat voor duurzaam bosbeheer per afzetmarkt voor het totale volume 

niet-tropisch plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013 en het gemiddelde aandeel 

aantoonbaar duurzaam op de Nederlandse markt (blauwe lijn). 

 

 

Figuur 3.35 

Absolute hoeveelheden niet-tropisch plaatmateriaal per afzetmarkt in 2013 (in m³). 
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3.6 Houtstroomschema 

 

Figuur 3.36 toont de verdeling van de op de Nederlandse markt gebrachte volumes gezaagd 

hout en plaatmateriaal over de verschillende afzetmarkten. De figuur laat nog een keer zien 

dat de emballage-industrie en de bouw en utiliteitsbouw de grootverbruikers van gezaagd 

hout en plaatmateriaal zijn. De dikte van de pijlen is gebaseerd op het absolute volume dat 

vanuit uit een bepaalde productgroep naar een afzetmarkt gaat. Alle volumes in het 

houtstroomschema zijn uitgedrukt in m³ product. 
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Figuurr 3.36 

Houtstroomschema van het op de Nederlandse markt gebrachte volume gezaagd hout en plaatmateriaal in 2013. 
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4 Belangrijkste resultaten 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit de detailstudie naar de afzetmarkten 

van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013 nog een keer 

overzichtelijke weergegeven. 

 

Totale volume gezaagd hout en plaatmateriaal 

 De bouw en utiliteitsbouw en de emballage-industrie zijn, met een aandeel van 

respectievelijk 33,3% en 26,5%, de twee afzetmarkten waarbinnen het grootste volume 

gezaagd hout en plaatmateriaal wordt afgezet op de Nederlandse markt. Deze twee 

afzetmarkten worden op ruime afstand gevolgd door de DHZ en tuinsector (12,5%). 

 Wanneer het absolute volume in de analyse voor de totale markt wordt betrokken dan 

blijkt dat met name de emballage-industrie een afzetmarkt is waarop acties met 

betrekking tot het vergroten van het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd 

hout op de Nederlandse markt in kwantitatieve zin gericht kunnen worden. 

 

Gezaagd naaldhout 

 De emballage-industrie is met een marktaandeel van 43,1% de grootste afzetmarkt voor 

gezaagd naaldhout op de Nederlandse markt. Op enige afstand wordt de emballage-

industrie gevolgd door de bouw en utiliteitsbouw (25,0%). 

 Het marktaandeel duurzaam binnen de afzetmarkten emballage-industrie, 

meubelindustrie en interieurbouw en particulieren ligt onder het landelijke marktaandeel 

(80,0%) binnen deze productgroep. In absolute zin is de emballage-industrie de 

afzetmarkt waarop de aandacht voor het vergtoten van het marktaandeel het beste kan 

worden gericht. 

 

Gezaagd tropisch hardhout 

 De GWW (34,7%) is de belangrijkste afzetmarkt voor het gezaagd tropisch hardhout dat 

in 2013 op de Nederlandse markt is gebracht. Op korte afstand volgt de timmerindustrie 

die 30,5% van het volume gezaagd tropisch hardhout op de Nederlandse markt verwerkt. 

Ook de bouw en utiliteitsbouw en de DHZ en tuinsector zijn belangrijke afzetmarkten 

voor het totale volume gezaagd tropisch hardhout. 

Als wordt gekeken naar de marktaandelen duurzaam binnen de afzonderlijke afzetmarkten in 

relatie tot het landelijke marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd (40,4%), dan 

blijkt dat dit marktaandeel alleen binnen de afzetmarkten GWW en DHZ en tuinsector boven 

dit landelijke marktaandeel uitkomen. Het is belangrijk er hierbij rekening mee te houden dat 

het volume PEFC (MTCS) niet in de berekening van het landelijke marktaandeel is betrokken. 

Wanneer MTCS niet wordt meegenomen als duurzaam in de analyse dan is het aandeel 

duurzaam ten opzichte van het totaal binnen de timmerindustrie aanzienlijk. Als MTCS 

echter als duurzaam wordt opgevat dan is een groot deel van het volume dat door de 

timmerindustrie wordt verwerkt als duurzaam aan te merken. 

 

Gezaagd gematigd loofhout 

 De emballage-industrie (67,4%) is veruit de belangrijkste afzetmarkt voor het gezaagd 

gematigd loofhout dat in 2013 op de Nederlandse markt is gebracht. De overige 

afzetmarkten blijven daarbij ver achter. Het betreft echter wel verschillende houtsoorten. 

De emballage-industrie verwerkt met name populieren terwijl binnen de overige 

afzetmarkten andere houtsoorten, zoals eiken etc. worden verwerkt. 

 De inspanningen met betrekking tot het vergroten van het marktaandeel duurzaam 

binnen het gezaagd gematigd loofhout moeten worden gericht op de emballage-
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industrie. Binnen die afzetmarkt blijft het marktaandeel ver achter bij het landelijke 

gemiddelde (20,7%) en daarnaast wordt er in absolute zin veruit het grootste volume 

binnen die afzetmarkt afgezet. Het is wel belangrijk er rekening mee te houden dat een 

deel van het door de emballage-industrie verwerkte volume populieren niet met 

certificaat voor duurzaam bosbeheer te verkrijgen is. Dit volume is afkomstig uit 

rijvormige beplantingen langs bijvoorbeeld wegen, die niet te certificeren zijn onder de 

certificatiesystemen FSC of PEFC. Het aandeel duurzaam binnen de andere afzetmarkten 

ligt weliswaar boven het landelijke gemiddelde (20,7%), maar voor de meeste 

afzetmarkten ligt het nog steeds onder de 50%. Binnen die afzetmarkten zijn dus ook nog 

veel inspanningen nodig. 

 

Plaatmateriaal totaal 

 Binnen het totale volume plaatmateriaal dat in 2013 op de Nederlandse markt is gebracht 

is de bouw en utiliteitsbouw (53,9%) de belangrijkste afzetmarkt. Op ruime afstand 

gevolgd door de meubelindustrie en interieurbouw, de DHZ en tuinsector en de 

timmerindustrie. De verdelingen van de afzetmarkten binnen de volumes die met een 

FSC- of PEFC certificaat op de Nederlandse markt komt ongeveer overeen met die binnen 

het totale volume. 

 Alleen de meubelindustrie en interieurbouw blijft ver achter bij het landelijke 

marktaandeel (79,8%) binnen de productgroep plaatmateriaal. Na de bouw en 

utiliteitsbouw is deze afzetmarkt ook in absolute zin belangrijk. Inspanningen tot het 

vergroten van het marktaandeel binnen de productgroep plaatmateriaal kunnen het beste 

op deze afzetmarkt worden gericht. 

 

Tropisch tri- en multiplex 

 Het volume tropisch tri- en multiplex dat in 2013 op de Nederlandse markt is afgezet is 

vrij gelijkmatig over de afzetmarkten verdeeld. De meubelindustrie en interieurbouw 

(20,9%) en timmerindustrie (16,0%) zijn afzetmarkten waar het volume met name naar 

toegaat. De verdeling van het volume tropisch tri- en multiplex over de afzetmarkten is 

echter redelijk gelijkmatig. 

 De bouw en utiliteitsbouw verwerkt veruit het grootste aandeel van het volume tropisch 

tri- en multiplex op de Nederlandse markt. Op grote afstand volgt de meubelindustrie en 

interieurbouw binnen die afzetmarkt blijft het marktaandeel duurzaam echter ver achter 

bij het landelijke gemiddelde (62,4%). Dit zelfde geldt voor andere afzetmarkten, maar 

binnen die afzetmarkten wordt in absolute zin veel minder tropisch tri- en multiplex 

verwerkt. 
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Niet-tropisch plaatmateriaal 

 Binnen het volume niet-tropisch plaatmateriaal dat in 2013 op de Nederlandse markt is 

gebracht is de bouw en utiliteitsbouw (53,0%) de belangrijkste afzetmarkt. Op ruime 

afstand gevolgd door de meubelindustrie en interieurbouw, de DHZ en tuinsector en de 

timmerindustrie. 

 Met name de meubelindustrie en interieurbouw blijft achter ten opzichte van het 

landelijke marktaandeel (82,1%) aantoonbaar duurzaam geproduceerd binnen de 

productgroep niet-tropisch plaatmateriaal. In absolute zin is deze afzetmarkt veel kleiner 

dan de bouw en utiliteitsbouw, maar desondanks is de meubelindustrie en interieurbouw 

de sector waarbinnen winst s te behalen ten aanzien van het vergroten van het 

marktaandeel op de Nederlandse markt. 
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Bijlage 1 Screenshot rapportageformulier 
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Bijlage 2. Conversiefactoren (CF) 

Product Eenheid CF 

gezaagd naaldhout m3 1,35 

gezaagd loofhout m3 1,41 

gezaagd tropisch loofhout m3 1,82 

    

platen m3 1,58 

fineer m3 1,45 

triplex m3 1,65 

spaanplaten m3 1,30 

vezelplaten m3 1,45 

 


