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1 Inleiding
1.1

Aanleiding

In de Raamovereenkomst Verpakkingen
2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven
de uitdaging aangegaan om substantieel
meer verpakkingsafvalhout te recyclen. Het
afgesproken recyclingpercentage van 45%
betekent dat er ruim 50% meer verpakkingshout gerecycled moet worden ten opzichte
van de huidige praktijk.
Om dit recyclingpercentage nu en in de
toekomst te realiseren, is een strategie ontwikkeld. In deze strategie staat een aanpak
centraal die zich richt op (her)gebruik en
reparatie, inzameling en verwerking, recycling en innovatie, en tot slot eventuele verbranding (mits er geen andere mogelijkheden
zijn). Nedvang heeft samen met de sector
een Roadmap ontwikkeld die de huidige en
toekomstige recyclingopties voor houten
verpakkingen beschrijft. Met behulp van deze
Roadmap wordt invulling gegeven aan het
onderdeel innovatie binnen de hierboven
genoemde strategie.

1.2

Doel

Doel van dit project is het actualiseren van
de beschikbare gegevens over de hoeveelheden en de afzetkanalen van afvalhout in
Nederland. Daarbij gaat het om Nederlands
afvalhout dat op de Nederlandse markt of in
het buitenland wordt verwerkt. Geïmporteerd
afvalhout is daarbij zo goed mogelijk buiten
beeld gelaten. Er wordt een overzicht gegeven van de spelers op de afvalhoutmarkt en
daarnaast zijn de stromen op gedetailleerd
niveau in beeld gebracht. Ook de verhouding
tussen A- en B-hout is inzichtelijk gemaakt.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk twee wordt de gehanteerde
werkwijze beknopt besproken. Vervolgens
worden in hoofdstuk drie de resultaten
gepresenteerd. In hoofdstuk vier worden de
belangrijkste conclusies weergegeven.

Een actueel beeld van de steeds veranderende Nederlandse afvalhoutmarkt is essentieel voor het behalen van de in de Roadmap
geformuleerde doelen. Alleen op basis
van deze informatie kan namelijk worden
bepaald welke hoeveelheden er beschikbaar
zijn, welke spelers deze stromen verhandelen
en/of verwerken, waar het afvalhout op dit
moment wordt afgezet en niet op de laatste
plaats welk marktpotentieel er ligt voor innovatieve toepassingen en waarmee geconcurreerd zal moeten worden.
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2 Methode
2.1

Marktstructuur
en bedrijven

In 2013 is door Probos een studie uitgevoerd
waarin de Nederlandse markt voor afvalhout in 2012 gedetailleerd is onderzocht.
De situatie in 2012 is als vertrekpunt genomen voor de huidige studie. Allereerst is de
huidige marktstructuur bestudeerd en zijn
de bedrijven die op dit moment op de afvalhout markt actief zijn geïdentificeerd. Bij dit
laatste lag de nadruk op de grote spelers die
de Nederlandse afvalhoutmarkt domineren.
Het gaat daarbij zowel om de bedrijven die
afvalhout inzamelen, sorteren, bewerken
en afvoeren (binnenlands of export) als de
bedrijven die als eindgebruiker geclassificeerd kunnen worden. De lijst met spelers is
niet in dit rapport opgenomen, maar als apart
bestand aan Nedvang aangeleverd.
Op basis van afgegeven beschikkingen voor
het grensoverschrijdende transport van
afvalhout is het Probos adressenbestand van
belangrijke spelers binnen de Nederlandse
afvalhoutmarkt geactualiseerd. De aanname
is namelijk gerechtvaardigd dat bedrijven die
afvalhout uitvoeren tot de belangrijke spelers
gerekend kunnen worden. De op deze manier
verkregen adreslijst is ter verificatie besproken met Nedvang.

2.2

Omvang van de
afvalhoutmarkt

De omvang van de Nederlandse afvalhoutmarkt in 2015 is gekwantificeerd via
bestaande gegevensbronnen. De invoer
en uitvoer zijn in beeld gebracht via gegevens uit de in het kader van de Europese
Verordening Overbrenging Afvalstoffen
(EVOA) afgegeven beschikkingen. Deze gegevens zijn verkregen van RWS Afvalbeheer. De
meest actuele gegevens uit deze bron hebben
betrekking op 2015. Gegevens voor het jaar
2016 komen in 2018 beschikbaar.

De inzet van afvalhout in bioenergiecentrales
(BEC’s) is afgeleid uit de rapportage van de
Green Deal Duurzaamheid vaste biomassa.
Daarnaast is gebruik gemaakt van maatwerktabellen van het CBS over de inzet van
verschillende houtstromen, waaronder afvalhout, voor de opwekking van hernieuwbare
energie in Nederland. Daaruit is de hoeveelheid afvalhout afgeleid die wordt ingezet
in houtkachels bij huishoudens en bij voor
warmte bij bedrijven.
Tenslotte is de inzet van afvalhout voor
materiaal toepassingen ingeschat op basis
van informatie uit verschillende studies.

2.3

Interviews

Op basis van de beschikbare gegevensbronnen kan alleen onderscheid worden gemaakt
tussen materiaalhergebruik (met name spaanplaatindustrie en palletklossen en geperste
pallets) en energetische toepassing van afvalhout met en zonder gevaarlijke stoffen. Het
maken van onderscheid tussen A-en B-hout is
op basis van de gegevensbronnen niet mogelijk. Ook kunnen de beweegredenen voor het
afzetten van afvalhout naar een bepaald type
eindverwerker natuurlijk niet uit de gegevens worden afgeleid. Via interviews met 10
belangrijke spelers binnen de Nederlandse
afvalhoutmarkt is wel inzicht in de bovenstaande elementen verkregen. Zie bijlage 1
voor een lijst met de geïnterviewde bedrijven.
Afhankelijk van de wensen van de te interviewen contactpersonen zijn de interviews
op locatie of telefonisch uitgevoerd. Het
doel was 15 interviews uit te voeren, maar
al snel werd duidelijk dat bij veel bedrijven
het gevoel leeft dat de verschillende studies
die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd op
zichzelf staan en niet op elkaar voortbouwen.
In plaats van daaraan meewerken vinden
zij het tijd voor actie en het zetten van een
vervolgstap richting meer recycling van hout.
Daarom wilde een deel van de benaderde
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bedrijven niet aan de studie meewerken.
Daarnaast wilde een aantal bedrijven niet
meewerken, omdat zij lid zijn van een werkgroep hout van de BRBS1. Daarin is afgesproken dat ze mee zullen werken aan een studie
die op korte termijn door IenM wordt aanbesteed. De BRBS heeft dit bevestigd.
De interviews zijn gestructureerd op basis
van een vooraf opgestelde vragenlijst (zie
bijlage). Daarnaast is een kwantitatief overzicht van de afvalhoutstromen in Nederland
(productie, import, export en consumptie) als
vertrekpunt gebruikt.
Binnen de 10 geïnterviewde bedrijven waren
twee BEC’s aanwezig die draaien op afvalhout (B-hout). De overige bedrijven zijn
actief in het inzamelen, sorteren, bewerken
en afvoeren van afvalhout. Bij een enkel
bedrijf werd een klein gedeelte tevens zelf
verwerkt (maar het betrof geen hoofdactiviteit). Deze bedrijven worden in de rest van dit
rapport als verwerkers aangeduid.
Via de interviews met de verwerkers is in
totaal ca 900.000 ton afvalhout in beeld
gebracht. Dit is ca. 62% van de totale markt
van afvalhout (1.464.000 ton) (Nederlandse
productie + import – inzet bij huishoudens2)
die binnen deze studie is ingeschat. De twee
eindgebruikers hebben een aandeel van
38% binnen de hoeveelheid afvalhout op de
Nederlandse markt in 2015 die in Nederland
energetisch wordt afgezet (inclusief BEC’s,
warmte voor bedrijven en grondstof energiepellets, maar exclusief de huishoudens).

1
2

Branchevereniging Breken en Sorteren
De inzet van afvalhout bij huishoudens is
hierbuiten gelaten, omdat huishoudens het hout
verkrijgen via informele kanalen. Bijvoorbeeld
rechtstreeks bij een transportbedrijf. De aanname is
gerechtvaardigd dat de hoeveelheid die wordt ingezet
bij huishoudens voornamelijk bestaat uit A-hout en
dat verpakkingshout een zeer groot aandeel heeft.
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3 Resultaten
3.1

De afvalhoutmarkt in 2015

Figuur 3.1 geeft de afvalhoutstromen binnen de Nederlandse afvalhoutmarkt in 2015
weer. De totale hoeveelheden zijn afkomstig
uit de in paragraaf 2.1 beschreven bronnen.
Op basis van de resultaten uit de interviews
is de A-hout monostroom afkomstig van de
Nederlandse markt vastgesteld. Aangezien
het niet mogelijk is dit ook voor de import
te doen, is in het stroomschema de A-hout
monostroom niet als afzonderlijke stroom
weergegeven. In plaats daarvan wordt overal
gesproken over (A)B-hout. Tijdens de interviews is bevestigd dat binnen het B-hout
altijd nog een aandeel A-hout aanwezig is.
In paragraaf 3.1.4 wordt voor het in Nederland
vrijgekomen afvalhout onderscheid gemaakt
tussen monostromen A-hout, B-hout en de
mengstroom (A)B-hout. De monostromen
B-hout komt echter nauwelijks voor. Alleen
als er manueel gesorteerd wordt is het mogelijk een echte monostroom B-hout te genereren en dat wordt in de praktijk weinig gedaan.
Een belangrijk aandachtspunt is de relatief
grote hoeveelheid afvalhout (ca. 194.000
ton) die wordt toegepast als brandhout

door huishoudens3. Er kan vanuit worden
gegaan dat dit vooral niet vervuild afvalhout
(A-hout) betreft en dat afval van houten verpakking een groot aandeel uitmaakt van deze
houtstroom. Pallets en kisten zijn namelijk
gemakkelijk te hanteren, te transporteren
en leveren mooi schoon en droog (aanmaak)
hout op voor particuliere kachels en haarden.
Daarnaast zijn veel transportbedrijven blij
dat ze via particulieren of het eigen personeel hun beschadigde of limited use pallets
kwijt raken. Zonder daarvoor kosten te hoeven maken.
In tabel 3.1 wordt een samenvatting gegeven
van de hoeveelheden (A)B-hout en C-hout
in 2015 voor de productie, import, export
en consumptie weergegeven. Ook is onderscheid gemaakt naar eindgebruik (materiaal
en energetisch) per stroom. Het in Nederland
geconsumeerde afvalhout (1.250.000 ton)
wordt voor 86% energetisch toegepast. De
import is ook vooral bestemd voor energetische doeleinden en het geëxporteerde
afvalhout wordt voor meer dan 70% afgezet
richting energetische toepassing. De energetische afzet is dus de belangrijkste afzet voor
het afvalhout op de Nederlandse markt.

Tabel 3.1 Productie, import, export en consumptie van (A)B-hout en C-hout via en in Nederland in 2015.
Boomsoort

Productie

Import
Totaal

(A)B)-hout totaal

1.378.000

Export
%

280.000

Totaal

Consumptie
%

408.000

Totaal

%

1.250.000

Waarvan:
Energetisch
Materiaal

270.000

96%

288.000

71%

1.070.000

86%

10.000

4%

120.000

29%

180.000

14%

0

0

0

0

C-hout totaal

104.500

800

Energetisch

104.500

800

1.482.500

280.800

Totaal

3

105.000
100%

105.000
513.000

100%

1.250.000

Segers, R. 2013. Houtverbruik huishoudens WoON-onderzoek 2012.
Webartikel, Den Haag, Centraal Bureau voor de Statistiek
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Figuur 3.1 De markt voor afvalhout in 2015

Import van afvalhout
Groot Brittanië energie
(A)B-hout: 146272,0 t

Duitsland energie
(A)B-hout: 24372,0 t

België energie

C-hout: 780,0 t
(A)B-hout: 82458,0 t

België materiaal
(A)B-hout: 9932,0 t

Noorwegen energie
(A)B-hout: 16692,0 t

Nederlands
afvalhout

Verbruik van
afvalhout in
Nederland

C-hout: 104448,0 t
(A)B-hout: 1184428,0 t

BEC’s

(A)B-hout: 787000,0 t

C-hout (t)
(A)B-hout (t)

Huishoudens

(A)B-hout: 194000,0 t

Inzameling,
sortering en
be- en verwerking

Warmte bij bedrijven
(A)B-hout: 25000,0 t

Materiaal toepassing
(A)B-hout: 180000,0 t

Productie energiepellets
(A)B-hout: 64000,0 t

Duitsland energie

C-hout: 105228,0 t
(A)B-hout: 270201,0 t

Duitsland spaanplaat
(A)B-hout: 88801,0 t

België energie

(A)B-hout: 17507,0 t

Export van afvalhout

België spaanplaat
(A)B-hout: 31645,0 t
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3.1.1

Bronnen

3.1.2

De verwerkers is gevraagd aan te geven wat
de bronnen zijn van het afvalhout dat bij hen
op de locaties binnen is gekomen. De belangrijkste bronnen zijn gemeentelijke afvalbrengpunten (38%), bedrijven, kantoor en
diensten (32%) en bouw- en sloopafval (26%)
(figuur 3.2). De hoeveelheid A-kwaliteit die
tussen het binnengekomen (A)B-hout zit is
wisselend en volgens verwerkers en eindgebruikers afhankelijk van de prijs die het
A-hout op de Nederlandse markt opbrengt.
Monostromen A-hout zijn vooral afkomstig
vanuit de bedrijvensector (60%) waar afgekeurde pallets moeten worden afgevoerd. Het
percentage A-kwaliteit tussen het (A)B-hout
is afhankelijk van de economie. Wanneer de
prijs voor A-hout hoog is, dan valt op dat
er een laag percentage A-hout tussen het
aangevoerde (A)B-hout zit (valt voornamelijk
op bij bouw en sloophout). Dit komt doordat
er bij een hoge prijs voor A-hout meer moeite
aan de bron wordt gedaan (primaire ontdoeners) om het materiaal te scheiden. Het
C-hout is vooral afkomstig vanuit gemeentelijke afvalbrengpunten (64% van C-hout).
Figuur 3.2 Bronnen van het afvalhout
op de Nederlandse markt in 2015
op basis van de interviews.

38%

26%

Gem. afvalbrengpunten
Bouw- en sloopafval

Bij de verwerkers wordt het binnengekomen afvalhout geshredderd en gescheiden.
Shredderen is sowieso nodig, omdat de
afzetmarkt het verkleind geleverd wil krijgen. Het formaat van de shreds is afhankelijk
van de eisen van de eindgebruiker. Verder is
geshredderd materiaal minder volumineus en
daardoor makkelijker te transporteren en op
te slaan. Ook is het handig voor enkele scheidingstechnieken. Scheidingsmethoden verschillen per bedrijf en per locatie en hebben
met name betrekking op het scheiden van de
houtige en de niet-houtige (metaal, steen,
kunststof, etc.) fractie. Een groter bedrijf
heeft meestal meer en modernere opties voor
scheiding. De range aan beschikbare scheidings-technieken is:
}} Zeeftechniek;
}} Windtechniek;
}} Afzuiging;
}} Wervelstroomscheiding om non-ferro’s
eruit te halen (Opschoningsmethode
met Eddy currents);
}} Metaaldetector;
}} Mechanische scheiding van
volhout/A-hout middels NIRtechnieken (Infraroodtechniek);

4%

32%

Sortering en processen
op bedrijf

}} Hand picking-sorteerlijn
(manuele scheiding).
De hoeveelheid A-hout dat na sortering
nog in het mengsel (A)B-hout zit, is lastig
in te schatten en varieert volgens de geïnterviewde bedrijven tussen de 3 en 20%.
De marktprijs voor A-hout in relatie tot
de kosten voor het scheiden of technische
beperkingen voor het scheiden, bepalen of
scheiding van A- en B-hout wel of niet wordt
uitgevoerd. Het op basis van de interviews
berekende gemiddelde aandeel A-hout binnen het (A)B-hout bedraagt 8%.

Bedrijfsafval
Handel, overheid en diensten
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3.1.3

Opslag

Veel verwerkers hebben een opslaglocatie of ruimte. Deze opslag is noodzakelijk,
omdat het aanbod en de afzet niet synchroon
verlopen. Tot aan de winter loopt alle opslag
vol en vanaf de winter loopt alle opslag weer
leeg. Vooral particulieren bieden afvalhout in
de zomermaanden aan. Terwijl de grote vraag
vanuit de BEC’s vooral in de winter ligt. Door
een verzadiging van de markt is de omvang
en de duur van opslag in de afgelopen paar
jaar hoger geweest. Van de grote eindgebruikers in Nederland hebben alleen HVC
en Twence een eigen opslag. Om continu te
kunnen leveren (en het nakomen van contracten) is het voor verwerkers daarom nog
een keer extra noodzakelijk enige vorm van
opslag te hebben.

3.1.4

Afzet

In totaal is er in Nederland in 2015 1.483.000
ton (93% (A)B-hout en 7% C-hout) afvalhout geproduceerd en vervolgens afgezet
(zie figuur 3.1). Op basis van de resultaten van de interviews wordt ingeschat dat
hieruit na sortering ca. 124.000 ton A-hout
als monostroom wordt afgezet (8% van het
totaal). Ook de samenstelling van de stroom
(A)B-hout kan worden ingeschat: de totale
omvang van deze stroom wordt ingeschat op
1.358.000 ton. Het aandeel A-hout binnen
deze stroom bedraagt 9% (ca. 123.000 ton).
91% van de (A)B-hout stroom bestaat dus
uit B-hout (ca. 1.235.000 ton). De rest van de
Nederlandse productiehoeveelheid bestaat
uit C-hout (104.000 ton, 6% van het totaal)
(figuur 3.3). Wanneer de A-hout monostroom
en het A-hout dat vermengd zit met het
B-hout wordt samengenomen, gaat het om
een hoeveelheid van ca. 247.000 ton (bijna
17% van het totale volume). Het is belangrijk
bij de interpretatie er rekening mee te houden dat dit is gebaseerd op ruwe schattingen
van de geïnterviewde bedrijven.
In de volgende paragrafen wordt specifiek
ingegaan op de afzet A-hout naar de verschillende typen eindgebruikers en wordt daarnaast voor alle houtafvalcategorieën weergegeven waar deze worden afgezet.

Figuur 3.3 De totale afvalhout
markt verdeeld over de verschillende
afvalhout categorieën.

6%

8%
8%

78%

A-hout

B-hout

A-hout binnen (A)B-hout

C-hout

Per afzet type
Binnen de totale hoeveelheid afvalhout die
wordt afgezet naar Nederlandse BEC’s zit
circa 9% A-hout. Dit A-hout zit in de (A)
B-hout stroom. Het Nederlandse afvalhout
dat in Duitse BEC’s wordt ingezet, bestaat
voor ca. 6% uit A-hout. Dit betreft geen
A-hout monostroom.
Zoals te verwachten is, wordt naar de spaanplaatindustrie procentueel meer A-hout
afgezet. Van de totale hoeveelheid afzet
van Nederlands afvalhout naar de spaanplaatindustrie in Duitsland bestaat ca. 47%
uit A-hout, 41% als monostroom en 6% als
A-hout binnen het afgezette (A)B-hout. In
België ligt het percentage A-hout afgezet
bij de spaanplaatindustrie op 39%. Van het
A-hout dat in België wordt afgezet is 28%
afgezet als monostroom en 11% als A-hout
binnen het (A)B-hout.
Per afvalhoutcategorie
Van het totaal aan A-hout monostromen
(124.000 ton) gaat het grootste deel (73%)
naar de spaanplaatindustrie in Duitsland
(65%) en België (8%) (figuur 3.4). Een
nichemarkt voor A-hout monostromen is
de productie van speelbodems. Het materiaalgebruik in Nederland is niet uitgesplitst
naar type product, omdat deze informatie te
herleiden is naar individuele bedrijven.
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Figuur 3.4 Afzetmarketen voor de
Nederlandse A-hout monostroom

Figuur 3.5 Afzetmarketen voor het
Nederlandse A-hout (monostroom
en in de (A)B-hout mengstroom

0%
8%

3%

8%

5%

10%
3%

2%

5%

2%

3%

6%

14%

3%

2%

24%

37%

65%

België energiepellets

Energiecentrales NLD

België spaanplaat

Energiepellets NLD

België stalstrooisel

Warmte bij bedrijven NLD

Duitsland spaanplaat

Materiaal toepassing NLD

Wanneer de A-hout monostroom en het
A-hout binnen de (A)B-houtstroom worden
samen genomen (247.000 ton), dan gaat 42%
naar de spaanplaatindustrie in Duitsland
(37%) en België (5%) (figuur 3.5). Daarnaast
wordt 46% afgezet met uiteindelijk energetische toepassing als eindverbruik (inclusief
energiepellets). 27% van de hoeveelheid gaat
naar de Nederlandse energiecentrales. Ook
wordt nog 10% van de hoeveelheid afgezet
naar materiaalhergebruik in Nederland. Het
totale aandeel dat naar materiaalhergebruik
gaat bedraagt 54%.

België energie

Duitsland spaanplaat

België energiepellets

Energiecentrales NLD

België spaanplaat

Energiepellets NLD

België stalstrooisel

Warmte bij bedrijven NLD

Duitsland energie

Materiaal Nederland

Het (A)B-hout (1.359.000 ton) wordt voornamelijk afgezet naar energiecentrales in
Nederland (46%) en Duitsland (34%). In
totaal wordt er 17% van de in beeld gebrachte
hoeveelheid ingezet voor een vorm van
producthergebruik.
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Figuur 3.6 Afzetmarketen voor
het Nederlandse (A)B-hout

7%
2%

1%
2%

34%

46%

8%

België energie

Energiecentrales NLD

België spaanplaat

Warmte bij bedrijven NLD

Duitsland energie

Materiaal Nederland

Duitsland spaanplaat

Gedurende een van de interviews kwam naar
voren dat de afzet naar de spaanplaatindustrie niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat
al het hout ook voor de productie van spaanplaat wordt ingezet. Er wordt namelijk door
spaanplaatproducenten ook hout gebruikt
voor verbranding, waarbij de vrijgekomen
warmte wordt gebruikt voor het drogen van
het hout. Controle van enkele online beschikkingen (EVOA) die de afvoer naar spaanplaatfabrikanten beschrijven bevestigd dit.

3.2

Factoren die de
afzetmarkt bepalen

Binnen het A- en (A)B-hout wordt de marktwerking gezien als de meest bepalende
factor voor de keuze van het type afzet. De
prijs aan de poort van de eindverwerker in
combinatie met de transportafstand en de
producteisen bepalen of wel of niet geleverd
wordt. Bijvoorbeeld, een bedrijf zal (A)B-hout
dat geschikt is voor de spaanplaatindustrie
(weinig verlijmde delen), alleen naar een
spaanplaatproducent in Vlaanderen afvoeren indien dat financieel voordeliger is ten

opzichte van levering aan bijvoorbeeld een
BEC in Duitsland. Voor monostromen van
A-hout geldt hetzelfde. Wanneer er onvoldoende vraag is voor materiaalhergebruik,
lees lage prijs, wordt het alsnog bij een BEC
geleverd. Natuurlijk zouden verwerkers, met
het oog op duurzaamheid, het liefst hout
leveren voor materiaalhergebruik, maar de
financiële geeft bij vrijwel alle bedrijven toch
de doorslag.
Voor de afzet naar spaanplaat is de prijs
vooral afhankelijk van wisselkoers en seizoen
(+/- 10% schommeling). De prijs voor afvalhout bij BEC’s is altijd redelijk stabiel gebleven, maar er lijkt in de afgelopen paar jaar
een dalende trend te zijn ingezet. Dit is het
gevolg van dalende prijzen op de internationale afvalhoutmarkt.
Voor C-hout is er voornamelijk een technische beperking binnen Nederland.
Verbrandingscentrales voor C-hout moeten
aan speciale eisen voldoen. In Nederland
is de markt van C-hout vermoedelijk nog
te klein, waardoor het investeren in een op
C-hout gerichte installatie tot op heden nog
niet financieel rendabel was. Daarom kan
C-hout voor verbranding alleen naar het
buitenland (met name Duitsland) worden
afgevoerd.

3.2.1

Een snel veranderende
(internationale) markt

3.2.1.1 Huidige situatie
Met name de marktontwikkelingen op de
afvalhoutmarkten van Duitsland, België,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn
van invloed op de prijs van het Nederlandse
afvalhout. Als gevolg van een groot aanbod
van (A)B-hout vanuit het Verenigd Koninkrijk
is er volgens de bedrijven in de afgelopen
jaren een overaanbod van (A)B-hout op
de Nederlandse markt ontstaan. Dit grote
aanbod van (A)B-hout vanuit het Verenigd
Koninkrijk is het gevolg van hoge storttarieven (ca. € 100/ton). Die zorgen ervoor dat het
de afgelopen jaren financieel zeer aantrekkelijk was om (A)B-hout vanuit het Verenigd
Koninkrijk naar het vaste land van Europa
en dan met name naar België, Duitsland,
Nederland en Scandinavië te importeren.
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De spaanplaatindustrie in Vlaanderen
(Unilin) heeft in reactie hierop geïnvesteerd
in speciale sorteringsinstallaties en opschoningslijnen voor B-hout, zodat ze nu alleen
nog afvalhout in plaats van rondhout als
grondstof gebruiken. De vraag naar B-hout in
Vlaanderen is hierdoor aanzienlijk gegroeid.
Het overaanbod van afvalhout heeft erin
geresulteerd dat ook de Nederlandse BEC’s
hun prijzen hebben verlaagd. Daardoor is de
prijs voor afvalhout op de Nederlandse markt
gaan dalen. Dit zorgt ervoor dat de financieel meest voordeligste afzet in het buitenland moet worden gezocht, bijvoorbeeld
BEC’s en spaanplaatfabrikanten in België en
Duitsland.
De dalende prijzen bij de Nederlandse BEC’s
beïnvloeden de prijs in de gehele afvalhoutketen tot aan de primaire ontdoeners aan toe.
Verwerkers hanteren hogere tarieven om het
afvalhout van de primaire ontdoeners in te
nemen. Wanneer de afzet naar de eindgebruikers stagneert, loopt de opslag bij de verwerkers vol. Een logische reactie is het verhogen
van de poorttarieven voor met name afvalhout van lage kwaliteit (veel B-hout met
lijm of andere vervuiling). Ook kan ervoor
gekozen worden alleen nog hogere kwaliteiten afvalhout (hoog aandeel A-hout) aan te
nemen aan de poort. Voor deze laatste categorie afvalhout is altijd afzet beschikbaar.
3.2.1.2 Toekomstige ontwikkelingen
De vraag naar afvalhout vanuit de
Nederlandse BEC’s zal de komende jaren tot
en met 2027 redelijk constant blijven, omdat
drie van de vier BEC’s in 2015 een subsidie
verlengde levensduur hebben aangevraagd
en ontvangen vanuit de SDE+. Een belangrijke randvoorwaarde is daarbij wel dat de
BEC’s naast elektriciteit ook warmte zullen
gaan leveren.
Het aflopen van de Duitse subsidietrajecten
heeft gevolgen voor de toekomstige vraag
en afzet van afvalhout naar Duitsland. Vanaf
2020 lopen de eerste subsidietermijnen
van Duitse BEC’s af, maar het duurt nog tot
zeker 2026 voordat ze bij alle Duitse BEC’s
zijn afgelopen. Het ligt voor de hand dat een
aantal van de eerste BEC’s zullen sluiten,
maar zeker niet allemaal. De kans is namelijk

groot dat er tegen die tijd nieuwe subsidieregelingen (uit nieuwe wetgeving) in het
leven zijn geroepen. Het kan ook zijn dat
BEC’s ook zonder nieuwe subsidies met een
levensduurverlenging langer zouden kunnen
blijven draaien. Misschien dan wel tegen een
hoger poorttarief dan nu, om toch rendabel
te kunnen draaien. Het Bundesverband der
Altholzaufbereiter und -verwerter (BAV)
streeft ernaar de ongelijkheden die kunnen
ontstaan tussen de Duitse BEC’s zoveel mogelijk vermijden, zodat geen oneerlijke concurrentie ontstaat. In een voor de Nederlandse
verwerkers nadelig scenario kunnen deze
veranderingen in Duitsland ervoor zorgen
dat export voor energie-doeleinden naar
Duitsland afneemt en meer afvalhout op de
Nederlandse markt blijft. Overaanbod op
de Nederlandse markt heeft weer nadelige
invloed op de prijs die een sorteerder en
afvoerder voor het afvalhout kunnen krijgen.
Dit kan vervolgens doorberekend worden naar
de primaire ontdoeners die meer moeten gaan
betalen om van het afvalhout af te komen.
Het is echter de vraag of het zover komt.
De bouw van BEC’s in Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk zal er naar verwachting
voor zorgen dat de vraag naar afvalhout in
die landen gaat toenemen. De import van
afvalhout vanuit het Verenigd Koninkrijk
zal als gevolg daarvan in de nabije toekomst
gaan afnemen of wellicht zelfs van richting
gaan veranderen. Dit laatste kan resulteren in
de export van Nederlands afvalhout naar het
Verenigd Koninkrijk of naar Scandinavië. De
Scandinavische landen importeren namelijk
ook afvalhout vanuit het Verenigd Koninkrijk.
Misschien kunnen deze ontwikkelingen
en de toenemende vraag vanuit de spaanplaatindustrie in België (met name Unilin)
het verwachte overschot aan (A)B-hout
op de Nederlandse markt doen inkrimpen.
Het zou zelfs zover kunnen komen dat de
situatie doorslaat naar de andere kant en
dat er tekorten op de Nederlandse markt
gaan ontstaan. Kijkend naar de beschikbare
hoeveelheden afvalhout op de Nederlandse
markt zou Nederland zelfvoorzienend in (A)
B-hout kunnen zijn. Alleen een grootschalige
afzet voor materiaal hergebruik ontbreekt
hiervoor. Op de langere termijn zou de afzet
richting de bio raffinage als belangrijk afzetkanaal erbij kunnen komen.
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4 Conclusies
Uit de uitgevoerde markscan kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
}} In totaal is er in Nederland in 2015 ca.
1,5 miljoen ton (93% (A)B hout en 7%
C-hout) afvalhout geproduceerd en
vervolgens geëxporteerd of in Nederland
energetisch of als materiaal ingezet.
}} De Nederlandse consumptie van
afvalhout wordt geschat op ca. 1,25
miljoen ton. Daarnaast wordt er
ca. 280.000 ton geïmporteerd en
ca. 500.000 ton geëxporteerd.
}} De totale hoeveelheid A-hout die
in Nederland wordt geproduceerd
wordt ingeschat op ca. 250.000 ton.
}} Na scheiding resulteert de Nederlandse
productie in ca. 125.000 ton A-hout
als monostroom (8% van de totale
productie). Dit A-hout wordt voor
84% afgezet voor materiaaltoepassing
en de rest gaat naar energie. De
spaanplaatindustrie is de belangrijkste
afzet voor de A-hout monostroom.

}} Uit het bovenstaande kan de conclusie
worden getrokken dat een hoger
materiaalhergebruikspercentage te
realiseren is door meer A-hout als
monostroom te genereren. Bronscheiding
lijkt hiervoor de meest geschikte
optie. Dit wordt door een groot
aantal geïnterviewden bevestigd.
}} Op basis van te verwachten
marktontwikkelingen zal de vraag naar
Nederlands afvalhout de komende
jaren waarschijnlijk toenemen. De
vraag vanuit de Nederlandse BEC’s zal
redelijk constant blijven richting 2025.
Het aanbod van afvalhout vanuit Groot
Brittannië zal waarschijnlijk afnemen of
zelfs worden omgedraaid in een vraag. Als
gevolg hiervan zal de spaanplaatindustrie
in België meer richting de Nederlandse
markt bewegen. Het is nog niet zeker wat
het effect zal zijn op het aflopen van de
contracten van de BEC’s in Duitsland,
maar een afname van de vraag is mogelijk.

}} Naast de A-hout monostroom zit er nog
eens ca. 125.000 ton A-hout in de stroom
(A)B-hout. Het (A)B-hout wordt voor 83%
afgezet voor energetische doeleinden.
Met name in Nederland en Duitsland.
}} Als wordt gekeken naar de totale
stroom van A- en (A)B-hout, dan blijkt
uit de marktscan dat ca. 23% van deze
stroom naar materiaalhergebruik gaat.
Kijken we alleen naar het A-hout (als
monostroom en het A-hout binnen
het (A)B-hout), dan bedraagt het
materiaalhergebruikspercentage 54%.
Hierbij moet worden aangetekend dat een
deel van het afvalhout dat wordt afgezet
richting de spaanplaatindustrie daar voor
energetische doeleinden wordt toegepast.
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Bijlage 1 Lijst geïnterviewde bedrijven

Bedrijfsnaam

Categorie

Van Werven
Bruins en Kwast
Remondis
Sortiva
Langezaal
Cubri
SUEZ
Renewi
AVR
Twence

Verwerker
Verwerker en eindgebruiker
Verwerker
Verwerker
Verwerker
Verwerker
Verwerker
Verwerker
Eindgebruiker
Eindgebruiker
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Bijlage 2 Vragenlijst interviews
1. Aanvoer
}} Hoeveel ton gebruikt hout wordt
er jaarlijks aangevoerd?
}} Wat is de bron van het hout?
(% huishoudens, bedrijfsafval,
bouw- en sloopafval, handel,
diensten en overheid)
}} Welke gebruikt hout categorieën
worden gehanteerd (A/B/C of anders)
en hoeveel % wordt er per categorie
en per bron jaarlijks ongeveer
aangevoerd? (bijv: 80% B-hout en
20% A hout vanuit bedrijfsafval;
100% A-hout vanuit handel, enz.)
2. Processen binnen bedrijf
}} Wat gebeurt er met de verschillende
typen gebruikt hout die bij uw
bedrijf worden aangevoerd?
Sortering, scheiding, opslag,
overslag, verwerking, enz.?
3. Keuze product en toepassing
}} Op grond van welke keuzes wordt
gekozen voor een bepaald type product
en toepassing? (bijvoorbeeld: vraag,
prijs (marktwerking), continuïteit
bij afnemers; transportafstand
tot afnemers; hoeveelheid en
type aanbod; beleid en subsidies,
wet- en regelgeving, enz.)
4. Afzet product

}} Wat is het aandeel (in %) van
de verschillende gebruikt hout
categorieën (A/B/C of anders)
per product? (bijv. geshredderd
AB-hout: 5% A-hout, 95% B-hout)
}} Wat is de eindbestemming van
de te onderscheiden producten?
(bijv: geshredderd AB-hout à
70% NLD, 20% DUI, 10% BEL)
}} Voor welke toepassingen dienen de
producten per eindbestemming?
(bijv: geschredderd AB-hout,
Duitsland à 30% bio-energie,
70% spaanplaat Duitsland)
}} Wat is het aandeel (in %) van
de verschillende gebruikt hout
categorieën (A/B/C of anders) per
toepassing en eindbestemming?
(bijv. 10 % C-hout en 90% AB-hout
naar spaanplaat Duitsland, enz.)
}} Fluctueert de afzet, en zo ja, hoe?
5. Extra vraag: Innovatieve toepassingen
en verhogen hergebruik
}} Kent u innovatieve ontwikkelingen
(zowel in bedrijf zijnde of nog
in pilotfase) in de markt m.b.t.
verwerking van gebruikt hout?
Zo ja, Welke zijn dat?
}} Waarom zijn die relevant
voor uw bedrijf?
}} Wat zou er beter kunnen om
producthergebruik te verhogen?

}} Welke producten zet u af?
(bijv.: geshredderd AB-hout,
geshredderd C-hout)
}} Hoeveel ton is dat jaarlijks
per product?
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