bos berichten

Rondhout verwerkers verrassend positief
Probos heeft naast informatie over de verwerking, dit jaar voor het eerst de
Nederlandse rondhoutverwerkende bedrijven naar hun toekomstverwachting
gevraagd. De meningen lopen weliswaar uiteen, maar tot onze verbazing zijn
ze niet somber gesteld over de toekomst. De bedrijven hebben het namelijk al
vele jaren niet gemakkelijk, maar blijkbaar zien ze toch wel wat mogelijkheden
voor de toekomst, al is die momenteel nog wat ongewis. In dit Bosbericht
meer informatie over de ontwikkelingen op dit gebied en de resultaten van het
jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland.
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lige Oostblok liggen de grondstof- en produc-

Nederlandse rondhoutverwerkende bedrijven

tiekosten veel lager en soms komt hout uit die

zijn sterk verdeeld. 39 Bedrijven zijn neutraal

landen voor ongelooflijk lage prijzen ons land

over de toekomst van hun bedrijf voor de

binnen. Dit mag niet rechtstreeks gekoppeld

komende vijf jaar, 30 bedrijven zijn positief

worden aan illegaal hout, maar dergelijke

over hun voortbestaan en de groeimogelijk-

praktijken spelen uiteraard wel een rol (zie ook

heden, terwijl 26 bedrijven de toekomst som-

BHB nr. 4, 2003). Ook het huidige ongunstige

ber inzien. Veel verschil zit er niet tussen de

economische klimaat speelt een rol bij de toe-

verschillende rondhoutverwerkende sectoren.

komstverwachting. Waarschijnlijk zal dit weer

Alleen de verduurzamingsector is negatiever

enkele slachtoffers eisen, waardoor de naar-

over de toekomst. De exporteurs van rondhout

geestige voorspelling, dat er nog maar enkele

zijn redelijk positief over de toekomst van hun

grote bedrijven over zullen blijven, wellicht uit

bedrijf. Ongeveer 19% van de bedrijven ziet de

gaat komen. Dit zou niet alleen ten koste gaan

toekomst somber in, tegenover precies het

van de werkgelegenheid en de economische

dubbele aantal bedrijven dat de toekomst

betekenis van de rondhoutverwerkende indus-

zonnig tegemoet zien.

trie, maar uiteindelijk ook van het Nederlandse
bos.

De positieve toekomstverwachtingen komen

beheer moet namelijk gebaseerd zijn op een

vooral voort uit de verminderde concurrentie
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Tabel 1 Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 2003 – (x 1000 m3 met schors)

Tabel 2 Nederlandse rondhoutexport

Sector

per sortiment - (x 1000 m3 met schors)

Zagerijen

Verbruik

Verbruik

Inkoop

Aantal

2002

2003

Nederland 2003

bedrijven 2003

543

575

406

76

Zagerijhout

2002

2003

171

135

Klompenmakers

17

13

12

21

Fineerhout

7

8

Papier/kartonfabrikanten

187

187

115

2

Vezelhout

264

272

Plaatfabrikanten

*

*

1

Paalhout

2

0,1

Palenfabrikanten

111

116

25

Totaal

445

414

* Geen verbruik opgegeven i.v.m. herleidbaarheid tot individuele bedrijven.
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Figuur 1 Verbruik zagerijen naar houtsoort in 2003

Figuur 2 Export rondhout naar houtsoort in 2003
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deel toe te schrijven aan de zagerijen (tabel 1).

ter compensatie van de hogere transportkos-

Rondhoutexport

Zagerijen verwerkten afgelopen jaar 6% meer

ten. De exporteur moet zijn hout namelijk met

De totale Nederlandse rondhoutexport van

rondhout. Maar liefst 62% van het rondhout

een concurrerende prijs in het buitenland

niet-tropisch hout bedroeg in 2003 ongeveer

is afkomstig uit het Nederlandse bos. Grenen

afzetten.

414.000 m3 (tabel 2). Dit is een grote daling
ten opzichte van 2002 (-7%). Deze daling

en populieren zijn de belangrijkste zaaghoutsoorten, met respectievelijke 25% en 24% van

De daling van de verduurzaming van palen,

komt voor rekening van het zaaghout. De

het zaaghoutaandeel, gevolgd door douglas,

die in 1997 is ingezet, lijkt zich enigszins te

daling in de export van zaaghout is te verkla-

vuren en lariks (figuur 1).

stabiliseren rond 30.000 m3. De verduurzamers

ren door het staken van de activiteiten van

zijn echter erg negatief over hun toekomst-

een grote rondhoutexporteur. Daarnaast was

Er zijn slechts twee papier- en kartonfabrikan-

verwachtingen. Als belangrijkste redenen wor-

er vermoedelijk minder zaaghout beschikbaar

ten in Nederland die rondhout verwerken. In

den de strenge milieu eisen en de kant-en-

voor de export gezien de stijging in de ver-

totaal verbruikten deze bedrijven 187.000 m

klare (goedkope) import vanuit het Oostblok

werking van Nederlands rondhout door de

rondhout, waarvan 61% uit het Nederlandse

genoemd. Ook de daling in het volume hei-

zagerijen. Grenen, douglas en lariks zijn voor

bos kwam. Echter, één van deze twee bedrij-

palen lijkt zich te stabiliseren rond een volume

de rondhoutexport de belangrijkste soorten

ven zal per 1 september 2004 stoppen met

van 50.000 m .

(figuur 2).
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het verwerken van grenen en zal dan alleen
nog draaien op vuren. Ook zal de inzet van

Houtsoorten

rondhout minder worden en zullen meer chips

Populier blijft voor de Nederlandse rondhout-

Conclusie

worden gebruikt. Het vuren wordt voorname-

verwerkende industrie de belangrijkste soort

Ondanks een toename van de totale hoeveel-

lijk geïmporteerd, zowel wat betreft chips als

met 245.000 m3 (27%) direct gevolgd door

heid verwerkt hout, zien de meeste houtver-

rondhout. Slechts een klein gedeelte van het

vuren (24%) en grenen (22%). Populier wordt

werkers de toekomst niet rooskleurig. Toch

vuren komt uit het Nederlandse bos, simpel-

met name gebruikt als zaaghout (56%) en

gloort er wel weer wat hoop aan de horizon,

weg omdat we maar een beperkt areaal fijn-

voor de productie van karton (37%). Douglas

alhoewel de contouren nog nauwelijks zicht-

spar hebben. Het Nederlandse grenen dat niet

en lariks komen met 101.000 m3 en 70.000 m3

baar zijn. Het is in ieder geval belangrijk dat

meer toegepast zal worden voor de productie

weliswaar pas als nummer 4 en 5 op de lijst

dergelijke strohalmen goed worden opgepakt

van papier, zal nog wel worden ingekocht,

van meest gebruikte soorten, maar deze soor-

door de bos- en houtsector. Van het bij de

maar zal nu naar het buitenland worden

ten vormen een belangrijke inkomstenbron

pakken neerzitten is nog nooit iemand beter

geëxporteerd. Het effect hiervan zal voor de

voor de Nederlandse boseigenaren. Van het

geworden. Werk aan de winkel!

boseigenaar goed merkbaar zijn. De rondhout-

verwerkte volume douglas komt maar liefst

prijs voor grenen zal dalen, omdat er tegen

94% uit het Nederlandse bos en van lariks
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een lagere prijs ingekocht zal gaan worden,

95%.
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