Bos en Hout Berichten
HOUTVERBRUIK
MEUBEL- EN EMBALLAGEINDUSTRIE
Stichting Bos en Hout verzamelt en produceert van oudsher veel statistieken op het gebied van bos en
hout. Elke keer blijkt echter weer dat de statistieken 'verderop' in de keten vaak ontbreken of op zijn
best schattingen betreft. Elk jaar enquêteert SBH daarom twee secundaire industrieën om een
betrouwbaar beeld te krijgen van de houtstromen in Nederland. Dit jaar zijn de meubelindustrie en de
pallet- en emballage-industrie geënquêteerd.
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MEUBELINDUSTRIE

Verbruik gezaagd hout

Begin 2001 zijn alle leden van de Centrale
Bond van Meubelfabrikanten (CBM)
geënquêteerd over hun houtverbruik. Uit
onderzoek is gebleken dat de CBM leden
een marktaandeel in de omzet hebben van
60%. Aangezien ongeveer 21 % van alle
meubelfabrikanten lid is van de CBM, mag
geconcludeerd worden dat met name de
grote bedrijven lid zijn. In de enquête is

Van de respondenten hebben 113 bedrijven
gezaagd hout gebruikt voor de productie
van meubelen of meubelonderdelen. Zij
verbruikten 38.000 m] gezaagd hout.
Hiervan was 64% loofhout en 36%
naaldhout. Vuren en Europese eik hebben
verreweg het grootste marktaandeel met
respectievelijk 11.400 m] en 9.900 m]
(figuur 1). De Europese soorten grenen,
beuk en Europees kersen waren tezamen

jaarlijks wordt naar schatting 205.000 m] gezaagd hout verbruikt voor de productie van
meubelen in Nederland
gevraagd naar het verbruik van gezaagd
hout, plaatmaterialen en de import van kant
en klare meubelonderdelen. Met deze
gegevens kan (zonder dubbeltellingen) het
totale houtverbruik door meubelfabrikanten
berekend worden. Van de 549 verstuurde
enquêtes zijn er 170 ingevuld
geretourneerd (31 %).

goed voor ruim 8.000 m] en Amerikaanse
eik en kers voor 5.000 m]. Het overige deel
bestaat uit een groot aantal (tropische)
soorten (tabel 1).
De respondenten verbruikten gemiddeld
224 m] gezaagd hout. Als dit ook voor de
niet-respondenten geldt, dan ligt het

Tabel 1

Tabel 2

Gebruikte houtsoorten voor de productie van
meubelen en meubelonderdelen

Totaal (geschat) houtgebruik door
meubeliabrikanten in Nederland

Beuk
Es
lep
Robinia
Berk
Europese esdoorn
Amerikaanse esdoorn
Europese eik
Amerikaanse eik
Europees kersen
Amerikaans kersen
Europees noten
Amerikaans noten
Populier
Yellow poplar

Mahonie
Teak
Meranti
lroko
Wengé
Merbau
Afzelia
Tatajuba
Guariuba
Abachi
Bankirai
Jatoba
Anigre
Robijn
Wawa
Louro gamela

Grenen
Vuren
Red Cedar
Douglas

verbruik van alle CBM-meubelfabrikanten
gezamenlijk op ongeveer 123.000 m 3 .
Daarnaast zijn er meubelfabrikanten die
geen lid zijn van de CBM. De CBM leden
hebben een marktaandeel in de omzet van
60%. Het totale houtverbruik voor de
productie van meubelen in Nederland
wordt hiermee geschat op 205.000 m 3 .

Gezaagd hout
Import kant en
klare onderdelen
Houten
plaatmaterialen
Totaal

Product
205.000 m 3

Werkhout
zonder schors
410.000 m 3

24.000 m 3

60.000 m 3

355.000 m 3

510.000m 3
980.000 m 3

andere hard- en zachtboard, meubelplaat,
OSB en HDF.
Het totale verbruik door alle CBM leden
wordt geschat op 213.000 m 3 . Met een
marktaandeel van 60%, is het totale
gebruik van houten plaatmaterialen door
Nederlandse meubelmakers ongeveer
355.000 m 3 .
Verbruik kant en klare onderdelen
Slechts 20 bedrijven hebben aangegeven
kant en klare meubelonderdelen te hebben
geïmporteerd. Het gaat hierbij om ongeveer
4.400 m 3 . Dit is omgerekend 24.000 m 3
voor alle meubelbedrijven in Nederland.
H ieru it mag worden geconcl udeerd dat het
overgrote deel van de meubelbranche
nationaal georiënteerd is.
Geschat totaalverbruik en ruimteclaim
In tabel 2 staat een totaaloverzicht van het
houtverbruik voor de productie van
meubelen in Nederland. Om de

Dit kan alleen van hout
buitenland. In totaal komt slechts 6-7% van
het hout dat we gebl'uiken uit ons eigen
bosareaal van 341 .000 ha. Voor de
productie van het geïmporteerde hout is in
het buitenland een oppervlakte bos nodig
dat ongeveer 15 keer zo groot is als de
oppervlakte bos in Nederland (bron: SBH).
De gemiddelde mondiale bijgroei is
ongeveer 3,7 m 3 werkhout zonder schors
per ha per jaar (bron: ECE/FAO). Voor de
productie van het verbruikte meubelhout is
dan ongeveer 265.000 ha bos nodig.
Figuur 1

Houtverbruik meubel(onderdelen)fabrikanten
naar houtsoort
Totaal 38.000 111 3

overig 10%

Figuur 2

Verbruik houten plaatl17aterialen door
l17eubel(onderdelen)fabrikanten naar soort
Totaal 66.000111 3

Hout: nog steeds populair in huis!
Verbruik plaatmaterialen
Van de 170 respondenten hebben 115
bedrijven houten plaatmaterialen gebruikt
voor de productie van meubelen of
meubelonderdelen. In totaal is 66.000 m 3
houten plaatmaterialen gebruikt. Bijna de
helft hiervan was spaanplaat, al dan niet
met een fineer- of kunststoflaag (figuur 2).
Tri/multiplex en MOF nemen samen ook
bijna de helft in. Wat overblijft is onder

hoeveelheden vergelijkbaar te maken zijn
de verbruikscijfers voor elk product met
(geschatte) conversiefactoren omgerekend
naar werkhout zonder schors. Jaarlijks
wordt naar schatting bijna 1 miljoen m 3
werkhout zonder schors gebruikt voor de
productie van meubelen.
Nederland is voor zijn houtvoorziening
voor het overgrote deel aangewezen op het

overig

5%

Bedrijfsgrootte
De respondenten zijn ingedeeld naar het
verbruik van gezaagd hout (figuur 3).
Ongeveer de helft van alle respondenten
verbruikt minder dan 100 m 3 gezaagd hout
per jaar vom de productie van meubelen
en/of meubelonderdelen. Opvallend is dat
ruim driekwart van het volume bij slechts
een tiende deel van de bedrijven verwerkt
wordt. Ook verbruikt ongeveer de helft van
de bedrijven minder dan 100 m 3 houten
plaatmaterialen per jaar.

EMBAllAGE EN PALLETINDUSTRIE
Voor de inventarisatie van het houtgebruik
door pallet- en emballagefabrikanten zijn
34 leden van de Emballage- en
Palletindustrie Vereniging (EPV) en 12-tal
niet-leden geënquêteerd. De respons was
64%. De bij de EPV aangesloten
fabrikanten van nieuwe pallets en
emballagemateriaal in hout hebben een
aandeel van ongeveer 80% van de totale
markt. De jaaromzet bedraagt ca fl. 660
miljoen en wordt behaald met "Iimited use"
pallets en meermalige pallets, kisten en
kratten (voor groenten, fruit, wijn) en
industriële en expmtverpakkingen.
In totaal wmden in Nederland jaarlijks
17-18 miljoen pallets geproduceerd.
Verbruik van gezaagd hout
De 28 bedrijven die de enquête hebben
ingevuld hebben in 2000 in totaal

Tabel 3
Verbruik gezaagd hout voor pallets en
emballage naar houtsoort (m3 per jaar)
Houtsoort
Verbruik
Vuren
291.725
Grenen
109.444
Populier
37.887
Beuk
13.849
Essen
7.640
Eik
6.025
Douglas
1.939
Yang
418
Overig tropisch hardhout
700
Geperst hout
2
Totaal
469.628

Tabel 4

Verbruik plaatmaterialen voor pallets
In %
62,1
23,3
8,1
2,9
1,6

1,3
0,4
0,1
0,1

en emballage naar plaatsaart (m3 per jaar)
Houtsoort
Verbruik
In %
Spaanplaat
29.710
80
OSB
Tri/multiplex

MDF
HDF
Hardboard
Betonplex
Spaanpersklossen
Totaal

86
2.284

5

°

2.598
109
2.200
36.992

°
°
6

0
7
0
6
lOO

0,0
100,0

plaatmatel'ialen wmdt vomal hardboard I
(2.600 m 3 ) en tri- en multiplex (2.300 m 3 )
gebruikt.
Geschat totaalverbruik
De EPV-Ieden hebben in 2000 gemiddeld
15.683 m 3 gezaagd hout en 1.276 m 3
plaatmateriaal per bedrijf verbruikt vom de
productie van pallets en
emballagemateriaal. Alle leden tezamen
hebben een marktaandeel van 80%. Door
extrapolatie kan het totale houtverbruik
worden ingeschat op 666.000 m 3 gezaagd
hout en 54.000 m 3 plaatmateriaal.
Bedrijfsgrootte
In de afgelopen 10 jaar hebben door fusies
en ovemames grote verschuivingen
plaatsgevonden in de pallet en emballage

industrie. Binnen de pallet bedrijven is een
concentratie waameembaar rond enkele
grote concems: de Faber Halbertsma Groep
en de PKF/Post-Groep. Een vergelijkbare
tendens vindt plaats binnen de emballage
industl-ie. Hier is de Meilink groep de
grootste.
Met behulp van de enquête zijn de
emballage en palletfabrikanten die de
enquête hebben geretoumeerd ingedeeld
naar houtverbruik. Omdat de opgaven van
gebruikt hout dom de 3 concerns is
opgegeven als een totaalhoeveelheid is het
moeilijk om per vestigingsgrootte categorie
het verbruik zichtbaar te maken. Bij
indeling in groottecategmieën blijkt slechts
één bedrijf meer dan 100.000 m 3 hout per
jaar te gebruiken, maar dit concern bestaat
uit 6 productiebedrijven binnen Nederland.

Figuur 3
Het verbruik van gezaagd hout in de
verschillende bedrijfsgrootteklassen
Aantal
Verbruiksmeubelklasse
(in m 1 )
fabrikanten
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250 -1000
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7.512

> 1000
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23.506

469.628 m 3 gezaagd hout gebl-uikt vom de
productie van pallets en emballage. Vuren
heeft met 291 .725 m 3 verreweg het grootste
marktaandeel, gevolgd door grenen
(tabel 3). Populier is met 37.887m 3 (8%) de
belangrijkste loofhoutsoort. Daamaast
worden ook andere houtsomten gebruikt in
klei nere hoeveel heden.
Verbruik plaatmaterialen
De respondenten hebben in 2000
gezamenlijk 37.000 m 3 plaatmateriaal
verwerkt. Het gebruik van plaatmateriaal
wordt gedomineerd door spaanplaat met
29.710 m 3 (tabel 4). Tezamen met de
spaanpersklossen heeft spaanplaat zelfs een
aandeel van 86 %. Van de andere

Per jaar wordt naar schatting 666.000 m 3 gezaagd hout en 54.000 m 3 plaatmateriaal gebruikt
voor de productie van pallets en emballageproducten

Acht bedrijven verwerken tussen 10.000 en
100.000 m 3 gezaagd hout, 5 bedrijven
tussen 1.000 en 10.000 m 3 en de andere
bedrijven hebben allemaal minder dan
1.000 m 3 verbruikt. Meer dan de helft van
alle respondenten verbruikt dus minder dan
10.000 m 3 per jaar voor de productie van
pallets en emballagemateriaal.

zou een aantal voordelen hebben ten
opzichte van de houten pallet, zoals een
hogere kwaliteit, sterkte en duurzaamheid.
Daarnaast zou de ku nststofpallet ook
hygiënischer zijn en gemakkelijker kunnen
worden schoongemaakt en ontsmet. Er is
echter ook onderzoek dat aantoont dat
houten pallets in geen enkel opzicht onder
doet voor kunststof pallets. Verwacht wordt

dat het marktaandeel van kunststof pallets
beperkt zal bi ijven.
Naar verwachting zal de trend van
schaalvergroting en concentratie zich in de
nabije toekomst voort zetten.
Ir. P.A.G. Jansen
Ir. R.W.J. Smulders
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Ruim 80% van de bedrijven gebruikt
vurenhout voor de productie van pallets en
emballagemateriaal. Grenen wordt door
een kleine 40% van de geënquêteerde
bedrijven gebruikt en slechts 10% gebruikt
douglas. Ir) het gebruik van loofhoutsoorten
is het opvallend dat eik, beuk, essen en
tropisch hardhout vrijwel uitsluitend door
de 9 grote bedrijven met een totaal gezaagd
houtgebruik > 10.000 m 3/jr. wordt gebruikt.
Populier is daarentegen ook populair bij de
kleinere bedrijven.
Ontwikkelingen
In de palletsector heeft een verschuiving
plaatsgevonden van eenmalig naar
meermalig gebruik. De tendens is dan ook
dat er steeds meer pallets worden
geproduceerd die langer meegaan en vaker
kunnen worden gebruikt zonder te worden
gerepareerd. Hierdoor vi ndt een
overschakeling plaats van loofhout naar
naaldhout en wordt steeds meer kwal itatief
hoogwaardig naaldhout toegepast. Parallel
aan deze ontwikkeling is er gewerkt aan
standaardisatie, waardoor uitwisseling van
pallets mogelijk werd.

Jaarlijks worden in Nederland zo'n) 7-) 8 miljoen pallets geproduceerd
Het hergebruik van pallets heeft echter niet
geleid tot een afnemend houtverbru ik,
omdat de vraag naar pallets is toegenomen.
Voor specifieke toepassingen zijn kunststof
pallets in opkomst. Hun marktaandeel is
echter nog geri ng en het gaat meestal om
specifieke toepassingen (niche-markten).
De meestal hoger geprijsde kunststofpallet
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