Bos en Hout Feiten
Het Nederlandse papierverbruik en de kap van bomen
Grote houtverbruikers zoals de papierindustrie worden in toenemende mate door maatschappelijke
organisaties aangesproken over de gevolgen van houtgebruik voor de natuur. Immers hout gebruiken
betekent bomen kappen. In hun motivering gebruiken organisaties vaak cijfers die bij nadere
bestudering vaak op een aantal punten mank gaan. Dit leidt nogal eens tot misverstanden en verkeerde
conclusies, die zinvolle discussies over het houtgebruik en de gevolgen daarvan in de weg staan.
In deze notitie is aangegeven hoeveel hout nodig is om het Nederlandse papierverbruik te dekken en
welk deel van de houtoogst naar de papierindustrie gaat.
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PAPIERVERBRUIK IN NEDERLAND
Omdat er geen registratie van het Nederlandse papierverbruik plaatsvindt, is dit
berekend aan de hand van de binnenlandse productie vermeerderd met de
netto invoer (invoer-uitvoer). Volgens
deze rekenwijze gebruikte Nederland in
1995 in totaal 3,2 miljoen ton papier.
Figuur 1 geeft de ontwikkeling voor de
drie belangrijkste papiersoorten: krantenpapier.. druk- en schrijfpapier en overig
papier1 . Dit onderscheid is vooral van
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belang om te kunnen berekenen hoeveel
vers hout voor de productie van deze
papiersoorten nodig is. Naast verse vezels uit hout (pulp), gebruikt de papierindustrie in toenemende mate vezels uit
oud-papier en vulstoffen. De verhouding
waarin dit gebeurt verschilt per producent.
Algemeen geldt dat Nederlandse papierproducenten relatief veel oud-papier
gebnJiken.. 'liet verwon.derlijk want Nederland heeft weinig bos maar beschikt
door een uitstekende inzamelstructuur
juist over veel oud-papier.
Daarnaast hangt de inzet van oud papier
sterk samen met de papiersoort die men
produceert. Nederlands krantenpapier
bestaat bijvoorbeeld voor 70% uit oudpapier en sommige kartonsoorten zijn
zelfs voor 100% uit oud-papier gemaakt,
terwij I grafisch papier vaak geen oudpapier bevat.
Ook vulstoffen kunnen een aanzienlijk
deel uitmaken van de gewichtshoeveelheden, tot wel 40%.
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In verband met de onderlinge
vergelijkbaarheid met andere studierapporten zijn voor deze notitie cijfers
gebruikt van de FAO. Deze kunnen wat
de in- en uitvoer betreft afwijken van de
Nederlandse CBS-gegevens. Dit heeft
vooral te maken met de definiëring van
papier en karton. De FAO neemt
eindprodukten van papier en karton niet
mee. Deze kunnen een aanzienlijke
hoeveelheid uitmaken.

In 1995 verbruikte Nederland 3,2
mUjoen ton papier en karton.

PAPIERPRODUCTIE IN NEDERLAND
Voor de Nederlandse papierproductie
is goed na te gaan welke grondstoffen
zijn gebruikt en daarmee ook te berekenen hoeveel hout hiervoor uiteindelijk nodig was. De Nederlandse
papier- en kartonindustrie gebruikte in
1995 bijna 630.000 ton houtpulp, dat
vrijwel geheel uit het buitenland
kwam. Hiervoor was ruim 2,6 miljoen
m) hout nodig (tabel 1).

Figuur 3
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Nederlandse papierproductie uitgedrukt in m J hout; geiiJdexeerd
(1900 = 100)
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Dit hout bestaat voor verreweg het grootste deel uit dunningshout dat vrijkomt bij het reguliere onderhoud van het bos en
in toenemende mate uit resthout van zagerijen. Figuur 2 geeft
de ontwikkeling van het pulpverbruik over de laatste zes jaar
weer, uitgedrukt in m 3 hout.
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papiersoort is tot op heden slechts in zeer bescheiden mate
mogelijk. In 1995 nam de papierproductie licht af, maar daar
stond een substantiële daling van het houtgebruik tegenover.

Figuur 2

Pulpverbruik door de Nederlandse papierindustrie uitgedrukt in m] hout
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In figuur 3 is de productie van papier in tonnen gerelateerd
aan het houtverbruik in m 3 • Hiervoor zijn de productiecijfers
zowel in tonnen als in m 3 hout geïndexeerd (1990 = 100).
Duidelijk is te zien dat de hoeveelheid hout die hiervoor
nodig was tot 1994 is gedaald, ondanks een stijging van de
papierproductie met 10 indexpunten. In 1994 kon deze
dalende tendens niet worden voortgezet en gebruikte de
Nederlandse papierindustrie weer iets meer hout in de vorm
van pulp. Dit komt doordat de papierindustrie in dat jaar
t.O.v. 1993 meer papier heeft produceerde (+ 5,5%). Deze
meerproductie bestond voor ruim 80% uit druk- en schrijfpapier. Het gebruik van oud-papier bij de productie van deze

Invoer van papier en karton
Nederland is een grote importeur van papier. Het gaat hierbij
om een hoeveelheid van ruim 2,5 miljoen ton. Om een
nauwkeurig beeld te krijgen van de hoeveelheid hout, die
nodig is om deze hoeveelheden papier te produceren, is een
verdeling van de invoer naar land van herkomst nodig.
Per land is bekend hoe groot het aandeel oud-papier in de
papierproductie is en daarmee dus het aandeel verse houtvezel. Helaas is van deze landen geen verdeling naar papiersoort beschikbaar zoals in Nederland.

Tabel 2 geeft de landen van herkomst en de inzet van houtpulp. Uit deze tabel is een gewogen gemiddeld afgeleid voor
het aandeel houtpulp in het geïmporteerde papier en karton.
In 1995 bestond de invoerstroom gemiddeld voor 72% uit
houtpulp.

Tabel 3
Oe Nederlandse import van papier en karton uitgedrukt
in mi hout - 7995
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Per papiersoort en per land van herkomst is niet bekend hoeveel
houtpulp gebruikt is voor het naar Nederland geëxporteerde papier
en karton. Wel is de inzet van houtpulp per land bekend en de
hoeveelheden papier en karton die Nederland uit een land haalt.
Hieruit is een gewogen gemiddelde berekend voor het aandeel
houtpulp in de invoerstroom.
c.f. = conversiefactor, geeft aan hoeveel m 3 hout nodig is om een ton
pulp of papier te maken.
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Uit tabel 5 blijkt dat er in 1995 ruim 6,5 miljoen m 3 hout
nodig was om het Nederlandse papierverbruik te dekken. De
ontwikkeling over de laatste jaren is te zien in figuur 4.
Hiervoor zijn de cijfers geïndexeerd (1990 = 100). Zowel het
verbruik in tonnen papier als het benodigde hout in m] zijn
weergegeven.

Inzet houtpulp volgens CE PI
U.5.A.: inzet houtpulp volgens INCE-UN/ECE
report - draft 3-10-1 995

Tabel 3 geeft de omvang van deze invoerstromen weer en de
hoeveelheid hout die hiervoor uiteindelijk nodig was. Deze
bedroeg 6,1 miljoen m 3 hout.
Ook hier geldt dat dit hout vooral afkomstig is uit dunningen
en toenemend uit resthout van zagerijen.

Tabel 4
Oe Nederlandse export van papier en karton uitgedrukt in m'
hout - 7995
m 3 houtver-

bruik
x 1000 mi
Export papier
en karton

Uitvoer van papier en karton
De omvang van de uitvoerstroom verschilt, uitgedrukt in
tonnen, niet veel met de invoerstroom en was in 1995 bijna
2,3 miljoen ton. De hoeveelheid hout die hiervoor nodig was
blijkt echter beduidend lager te zijn. Dit komt vooral door de
hoge inzet van oud-papier door de Nederlandse papierindustrie, die deze exportproducten maakt. Om deze
3
exportstroom te produceren was ca. 2,0 miljoen m hout
nodig (zie tabel 4).
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Figuur 4

Europa

Het Nederlandse papierverbruik geïndexeerd

Niet van alle landen van Europa is bekend welk deel ze van
de houtoogst tot papier verwerken. Dit geldt wel voor de bij
de Europese Federatie van Papierfabrieken (eEPI) aangesloten
landen waar de meeste Westeuropese landen lid van zijn.
Een vergelijking van de totale houtoogst en het gebruik door
de papierindustrie laat zien dat circa 28% van de Europese
houtoogst direct of indirect naar de papierindustrie gaat. Inen uitvoerstromen van buiten Europa zijn hier buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 5

Wereldhoutverbruik naar eindgebruik
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Tenslotte is bekeken hoeveel bomen hiervoor nodig waren.
Dit is niet eenvoudig aan te geven, omdat eerst duidelijk
moet zijn hoeveel hout een boom bevat. Dikke bomen
bevatten nu eenmaal meer hout dan dunne. Gaan we uit van
een dikte die de papierindustrie in de regel gebruikt, dan
gaan er ongeveer 5 bomen in één m 3 hout.
Uitgaande van 6,5 miljoen m 3 hout betekent dit 2 bomen per
inwoner. Deze twee bomen komen in oe meeste gl'.'val!en vrij
bij (onderhouds-)dunningen van bossen.

. .....

:'m~hout:~::1'OO'o.
Inzet pulp

Bron: FAO

Nederland

2602::' "

Import papier en karton

I>

Export papier en karton

Ha3

Verbruik papier en karton

:654J'IH,

"()r:n:net:Nederlandsepilpi~r;y~rmf;~~~:~~.(l~:~~~t"l'R'Wij:na'6;5

'I>

·Iep*r.e"i nYilo~ergeprui:~t:ji:iár!I~~5H~i~g(Jirl r:iipgs)bprnen. aa n

miljoen:'mrllCiuLnQdig."',:'!,"i:Wnll,i'ni"::'"
....., "., , ".

Van de totalehoutoögst gebruikt de papierii1dustrie.in:
wereld
21%
Europa
28%

,Nedertand

,I>

,papier.······

overig
rondhout
5%

In 1995 werd in Nederland 1.089.000 m 3 hout zonder schors
geoogst, waarvan 160.000 m 3 direct naar de Nederlandse
en 22.000 m3 naar de Belgische papier- en kartonindustrie
is gegaan. Als hierbij ook de indirecte levering (chips) wordt
betrokken, dan gaat 20% van de in Nederland geoogste
houtvezels naar de papier- en kartonindustrie.

Tabel 5
Het Nederlandse papierverbruik uitgedrukt in m l
hout - 1995
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AANDEEl PAPIERHOUT IN DE HOUTOOGST
Van de totale wereldhoutoogst ging in 1993 ca 21 % direct of
indirect, als rondhout of resthout afkomstig van zagerijen,
naar de papier- en kartonindustrie. De overige bestemmingen
zijn in figuur 5 aangegeven. De totale houtoogst was 3,5
miljard m 3 •
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