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Is er in de toekomst voldoende hout voor
iedereen?
De impact van de energiesector op de houtmarkt wordt steeds groter en zal in de
komende decennia verder toenemen. Dit leidt in bepaalde sectoren al tot concurrentie om grondstoffen en heeft invloed op de houtprijzen. Hieruit vloeit de essentiële
vraag voort of er in de toekomst genoeg hout beschikbaar is om aan de vraag vanuit
zowel de traditionele houtverwerkende industrie als de energiesector te kunnen
voldoen? Dit Bosbericht presenteert de resultaten van een recente EU studie waarin
deze vraag centraal stond en waaraan Probos meewerkte.
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RHE (medium

een houttekort, maar het is de vraag of dat

een realistisch scenario is, omdat de huidige

meer worden gelegd op alternatieve duurzame

Conclusie

trend in het bosbeheer in de EU juist meer in

energiebronnen en op een efficiënter energie-

Het EUwood project heeft aangetoond dat het

de richting van extensivering neigt dan naar

gebruik waardoor er minder hout nodig is.

alleen met zeer grote inspanningen van de

vergroting van de houtproductie.

Het is echter belangrijk te beseffen dat, om het

EU27 lidstaten mogelijk is in de toekomst

Indien hout dus haar zeer belangrijke positie

berekende potentiële aanbod van hout uit het

voldoende hout beschikbaar te maken om aan

als duurzame energiebron blijft behouden en

bos en het landschap überhaupt te realiseren,

de vraag vanuit de houtindustrie en de

er wordt strikt vastgehouden aan de EU

er veel intensiever gebruik zal moeten worden

energiesector te kunnen voldoen. Er zijn

doelstellingen op dit gebied, dan zal er, zonder

gemaakt van de bossen en het landschap, dan

weliswaar kanttekeningen te plaatsen bij de

import en het toepassen van een andere

nu het geval is. In 2005 werd er in de EU

realiteit van de gebruikte aannames en

manier om meer hout te produceren, in de

bijvoorbeeld ongeveer 450 mil. m³ RHE

verwachtingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van

periode 2020-2030 een substantieel houtte-

geoogst, dat is een stuk minder dan het

het aandeel dat hout op termijn zal innemen

kort voor de houtverwerkende industrie

berekende potentiële aanbod in 2030 (657 mil.

binnen de duurzame energiesector, maar dat

optreden. Dit zal vanzelfsprekend gepaard

m³ RHE). Dat is te verklaren door het feit dat

betekent niet dat de houtsector zich er niet

gaan met hevige concurrentie om de grond-

er in 2005 in de EU27 slechts 54% van de

druk over hoeft te maken. Ook in Nederland

stof hout met alle gevolgen van dien.

bijgroei is geoogst in de bossen die voor

zullen de effecten van optredende

Figuur 3.
Ontwikkeling van de maximale vraag naar biomassa
ten opzichte van het potentiële aanbod bij drie
verschillende mobilisatiescenario’s (in mil. m3 RHE)
(Bron: EUwood, 2010).
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houtoogst beschikbaar

houtschaarste merkbaar worden en dus is het

zijn. Er kan dus veel meer

zaak dat er ook hier initiatieven worden

hout uit deze bossen

ontplooid die daarop inspelen. We kunnen

worden geoogst zonder

achteroverleunen en ervan uitgaan dat het

dat daarmee het

hout er wel komt, maar we kunnen ons ook

duurzaam voortbestaan

inzetten voor het stimuleren van verant-

van de bossen en de

woorde houtoogst in ons bos en landschap en

bosfuncties in gevaar

in de rest van de EU. Als dat op een verant-

komt.

woorde wijze gebeurt hoeft dat niet ten koste

Dat betekent bijvoorbeeld

te gaan van de verschillende waarden die bos

dat er veel meer

en landschap vertegenwoordigen. Bovendien

geschoolde arbeidskrach-

levert dat meer inkomsten voor de boseige-

ten en meer machines

naar op en daarmee een gezondere financie-

nodig zijn. Ook zal er hout

ringsbasis voor het beheer.

geoogst moeten worden
in gebieden of terreinen

Jan Oldenburger, met dank aan het EUwood

waar dat, vanwege hoge

team.

En nu?

oogstkosten, nu nog niet gebeurt. Daarnaast

Er zijn mogelijkheden om het gat tussen vraag

zullen er goede belangenafwegingen moeten

De EUwood rapporten kunnen worden

en aanbod te vullen. Bijvoorbeeld door de

worden gemaakt tussen de houtproductie-

gedownload via www.probos.nl/rapporten.

huidige import van hout en houtproducten

functie en de andere functies die door bos en

van buiten de EU te vergroten of door de

landschap worden geleverd. Dat betekent dat

aanleg van korte-omloopbossen, bijvoorbeeld

er binnen de EU lidstaten op beleidsniveau, in

op braakliggende gronden of in bufferzones

de maatschappij en in de bosbouwpraktijk een

rondom waardevolle natuurgebieden. Ook kan

kentering nodig is richting het mobiliseren van

binnen de duurzame energiesector de focus

meer hout.

Is er in de toekomst voldoende hout voor
iedereen?
De impact van de energiesector op de houtmarkt wordt steeds groter en zal in de
komende decennia verder toenemen. Dit leidt in bepaalde sectoren al tot concurrentie om grondstoffen en heeft invloed op de houtprijzen. Hieruit vloeit de essentiële
vraag voort of er in de toekomst genoeg hout beschikbaar is om aan de vraag vanuit
zowel de traditionele houtverwerkende industrie als de energiesector te kunnen
voldoen? Dit Bosbericht presenteert de resultaten van een recente EU studie waarin
deze vraag centraal stond en waaraan Probos meewerkte.
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