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1

AANLEIDING

De duurzame en hernieuwbare grondstof hout kent vanwege zijn grote verscheidenheid aan
eigenschappen een lange historie als bouwmateriaal en energiebron. Ook de Biobased
Economy heeft deze eigenschappen onderkend en hout vormt dan ook een belangrijke
grondstof voor deze zich ontwikkelende economie. Als gevolg hiervan ondergaat de
internationale houtmarkt een aantal grote veranderingen. De laatste jaren is de rol van hout
met name als bron voor de opwekking van duurzame energie zeer sterk toegenomen. Naast
de traditionele toepassing als energiebron voor de verwarming van woonhuizen wordt hout
nu op veel grotere (industriële) schaal ingezet. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat grote
energieproducenten een belangrijke rol binnen de houtmarkt zijn gaan spelen.
Ook voor de bio-chemie is hout als belangrijke grondstof in beeld. De traditionele houtsector
ervaart de gevolgen van deze verschuiving van het houtgebruik. Bepaalde deelsectoren (bijv.
spaanplatenindustrie) krijgen moeite met hun grondstoffenvoorziening. Als gevolg hiervan
treedt er een verschuiving in de grondstoffenkeuze op. Het recyclen van producten,
bijvoorbeeld gebruikt hout en oud papier, wordt steeds belangrijker en er komt steeds meer
vraag naar nieuwe bronnen, zoals snoeihout uit stedelijk en landelijk gebied.
Als gevolg van deze veranderingen en ontwikkelingen binnen de houtmarkt wordt het zowel
vanuit het beleid als vanuit de biobased sector steeds moeilijker een overzichtelijk beeld te
vormen van de houtketen en de houtstromen daarbinnen. Deze informatie is echter
onontbeerlijk om nieuwe beleidsdoelen te kunnen formuleren, beleid te kunnen evalueren of
investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Wat betekenen bepaalde beleidsdoelen op het
gebied van duurzame energie en de biobased economy bijvoorbeeld voor de
grondstoffenvoorziening van de traditionele houtsector en duurzaam bosbeheer? Is er
voldoende hout beschikbaar om aan de grotere vraag te kunnen voldoen? Het beantwoorden
van deze vragen is alleen mogelijk met behulp van een actueel houtstroomdiagram waarin de
verschillende houtstromen in Nederland overzichtelijk zijn weergegeven.
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2 METHODE

2.1 Gehanteerde eenheden
Binnen de sector waarin hout en houtige biomassa1 wordt verwerkt, kan een groot aantal
verschillende bronnen, producten en verwerkers worden onderscheiden. Per bron, product en
verwerker worden verschillende eenheden gebruikt om volumes en hoeveelheden aan te
geven. Binnen de traditionele houtverwerkende industrie wordt doorgaans gerekend in
volumes en is m³ de meest gangbare eenheid. Het kan daarbij zowel gaan om een m³
rondhout of m³ product. Een m³ zaaghout is echter niet het zelfde als een m³ spaanplaat. Ook
het aandeel hout in een product kan verschillen. Een m³ spaanplaat bevat bijvoorbeeld
minder hout dan een m³ gezaagd hout. Deze hoeveelheden kunnen daarom niet bij elkaar
worden opgeteld. Daarnaast kan een m³ zaagsel zowel betrekking hebben op een losse m³
(incl. lucht) als een vaste m³ (zonder lucht).
Binnen de papier- en kartonindustrie wordt er gerekend in massa. De hoeveelheden
grondstoffen en producten worden doorgaans uitgedrukt in tonnen. Ook bij de energetische
toepassing van hout (houtige biomassa) en binnen de handel in resthout wordt de
hoeveelheid product uitgedrukt in tonnen.
Daarnaast speelt het vochtgehalte van het hout een belangrijke rol. Hoe verder je in de
houtketen komt, hoe lager het vochtgehalte van het hout dat wordt verwerkt of verhandeld.
Een ton rondhout (50% vocht) kan dan ook niet één op één worden opgeteld bij een ton
zaagsel of schaafsel (15% vocht) die vrijkomt bij de productie van een kozijn.
Voor het verkrijgen van een duidelijk overzicht en het berekenen van een houtbalans is het
dus belangrijk alle hoeveelheden in dezelfde eenheid uit te drukken. Daarvoor zijn meerdere
mogelijkheden. Ten eerste kunnen alle hoeveelheden worden uitgedrukt in m³
rondhoutequivalent (rhe). Een m³ rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is
om een bepaald product te maken. Voor het produceren van 1 m³ gezaagd naaldhout is
bijvoorbeeld 1,35 m³ rondhout nodig.
De tweede mogelijkheid is het uitdrukken van alle hoeveelheden in tonnen droge stof. Dat is
de hoeveelheid materiaal die overblijft als alle vocht is verdampt. Het probleem van de
verschillende vochtgehalten binnen de houtketen wordt hiermee omzeild en dat heeft weer
het voordeel dat de energie-inhoud op een eenvoudigere manier kan worden bepaald. Het
vochtgehalte is namelijk in grote mate van invloed op de energie-inhoud.
Met name vanwege deze laatste reden is ervoor gekozen alle hoeveelheden in de
stroomschema’s in tonnen droge stof (ton ds) uit te drukken. Bijlage 1 bevat een overzicht
met de binnen deze studie gehanteerde conversiefactoren.
2.2 Gegevensbronnen
Er kunnen drie houtige biomassastromen worden onderscheiden:
1. Primair: hout met een vochtgehalte van ongeveer 50% dat rechtsreeks van de bron
afkomstig is (bijv. rondhout uit het bos en chips van snoeihout uit het landschap) en
resthout van de rondhoutverwerkende industrie (primaire houtverwerking);

1

Wanneer in dit rapport wordt gesproken over houtige biomassa dan wordt hiermee hout in al zijn
vormen bedoeld. Het gaat dus niet alleen om hout dat energetisch wordt toegepast.
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2. Secundair: houtige biomassa die reeds een bewerking heeft ondergaan, zoals gezaagd
hout en plaatmateriaal, of het resthout dat vrijkomt bij de bewerking van gezaagd hout en
plaatmateriaal. Het vochtgehalte van secundair hout is ongeveer 15%;
3. Tertiair: gebruikt hout, zoals bouw- en sloophout, weggegooide pallets en kisten etc.
Resthout van de bewerking van plaatmateriaal kan zowel tot secundair als tot tertiair
worden gerekend en zal dan ook in beide stromen voorkomen.
2.2.1 Houtige biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving: potentieel, oogst en
toepassing
In de afgelopen 5 tot 10 jaar zijn er een aantal studies uitgevoerd waarin het Nederlandse
primaire houtige biomassa potentieel uit bos en landschap in beeld is gebracht (bijv. Kuiper
en de Lint, 2008, De Vries et al., 2008, Koppejan et al., 2009). De resultaten uit deze studies
zijn gebruikt om het houtige biomassapotentieel uit bos en landschap in beeld te brengen. De
resultaten zijn beoordeeld en indien nodig aangepast aan de actualiteit.
De gegevens over de houtoogst uit het Nederlandse bos zijn afgeleid uit de Probosrondhoutenquête aangevuld met gegevens over de energetische toepassing van hout uit
bossen. De gegevens over de oogst in landschap zijn ingeschat met behulp van bestaande
studies.
In de bebouwde omgeving kan eigenlijk niet worden gesproken van de oogst van hout en
houtige biomassa. Het gaat hier immers om hout en houtige biomassa die vrijkomt tijdens
het noodzakelijke beheer van houtige beplantingen. Het gevolg hiervan is dat de houtige
biomassa die in de bebouwde omgeving vrijkomt voor een groot deel in de afvalstroom
terechtkomt. Daarom is voor het inschatten van het potentieel en de daadwerkelijke “oogst”
onder andere gebruik gemaakt van de afvalstatistieken. Vanwege het ontbreken van
Nederlandse studies waarin het potentieel en de oogst van hout en houtige biomassa in de
bebouwde omgeving is ingeschat, is uitgeweken naar een Vlaamse studie voor het verkrijgen
van enkele kengetallen.
De toepassing van het geoogste of bij het beheer vrijgekomen hout en houtige biomassa is
bepaald aan de hand van beschikbare gegevens over het verbruik van de verschillende
primaire houtige biomassa stromen (zie ook volgende paragrafen).
2.2.2 Primaire houtverwerking
De gegevens over de rondhoutverwerkende industrie in Nederland zijn afkomstig uit de
jaarlijkse Probos-rondhoutenquête, waarmee jaarlijks de hoeveelheid in Nederland verwerkt
industrieel rondhout in beeld gebracht. Daarvoor ontvangen alle Nederlandse
rondhoutverwerkende bedrijven (zie tabel 2.1) een enquête. De response qua aantal bedrijven
is binnen deze enquête gemiddeld genomen 90%.
Tabel 2.1
Bedrijven binnen de Nederlandse rondhoutverwerkende sector naar activiteit en de hoeveelheden
verwerkt rondhout (in 1.000 m³ rhe) in 2011 (Bron. De Groot, 2012)
Verbruik
Sector
Verbruik
Inkoop
Aantal
2009
2011
Nederland
bedrijven
2011
2011
Zagerijen
461
531
328
63
Klompenmakers

11

10

8

11

Papier/kartonfabrikanten

*

*

*

1

Plaatfabrikanten

*

*

*

1

Palenfabrikanten

91

126

64

22

0

7

21
19
Zagerijen (tropisch rondhout)
* Geen verbruik weergegeven i.v.m. herleidbaarheid tot individuele bedrijven.
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De resultaaten uit de enquête woorden door Probos
P
gebrruikt voor hhet opstellen
n van de
Nederlandsse houtbalan
ns en wordenn jaarlijks intternationaal gerapporteerrd via de Joiint Forest
Sector Quuestionnaire (JSFQ). D
Daarvoor wo
orden de ho
oeveelhedenn verwerkt rondhout
omgerekennd naar de geproduceerd
g
de hoeveelheeden producct, zoals gezzaagd hout, palen en
mechanischhe houtpulp
p (cellulosee). Zowel de hoeveellheden verw
werkt rondh
hout als
geproduceeerde producteen zijn ingevvoerd in de houtstroomsc
h
chema’s.
Gegevens over het verbruik van hhoutpulp (ceellulose) en oudpapier ddoor de Ned
derlandse
producenteen van papieer en kartonn en de hoeeveelheden papier
p
en kaarton die zij daarvan
producerenn, worden jaaarlijks door de Koninkllijke Verenig
ging van Neederlandse Papier- en
kartonfabriieken (VNP) verzameld.
Naast de hoeveelheid
h
geproduceerd
g
d product is ook de hoev
veelheid restthout die vrijjkomt als
bijproduct tijdens de rondhoutverw
r
werking een
n belangrijkee houtige bioomassastroom die in
beeld gebrracht moet worden. Daaarvoor is gebruik
g
gem
maakt van tw
wee door Probos
P
in
respectieveelijk 2005 en
n 2009 uitgeevoerde studiies. In 2005 hebben Kuiiper et al. (2
2005) een
enquête onnder de Nederlandse ronndhoutverwerkers uitgesttuurd waarinn hen werd gevraagd
naar de hoeeveelheden geproduceerd
g
d resthout en
n de bestemm
ming van dit rresthout voo
or het jaar
2003. Dezee enquête-ressultaten zijn door Leek et
e al. (2009) geüpdatet vooor het jaar 2007.
2
Op
basis van de
d gegevens uit deze stuudie is een gemiddeld
g
rendement biij de verwerrking van
rondhout binnen
b
de div
verse sectore
ren bepaald en
e zijn de hoeveelheden
h
n product en
n resthout
berekend inn de respectievelijke secctoren. Daarn
naast kan eeen overzicht worden gegeven van
de bestemm
ming van heet resthout. De procentu
uele verdelin
ng van het rresthout dat vrijkomt
binnen de primaire houtverwerkingg wordt weeergegeven in
n figuur 2.1.. Figuur 2.2 toont de
afzetkanaleen voor het reesthout dat vvrijkomt bij de
d primaire houtverwerki
h
ing.
Figuur 2.1
maire houtverw
werking vrijkomend resthout (zo
onder schors) oover de
Verdeling vann het bij de prim
verschillendee sectoren in de primaire rondhhoutverwerking
g (Bron: Proboss gebaseerd
op Kuiper et al.,
a 2005 en Leeek et al., 2009)

2%
%

3%

%
2%

0%

2%
Zagerijenn

7%

Verduurrzamers
Klompennmakers
84%

Plaatmatteriaal
Papier‐ een kartonfabrikanten
(Hei)paaalfabrikanten
Zagerijenn (tropisch)
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Figuur 2.22
Afzetkanallen van het restthout (zonder scchors) van de pprimaire rondho
outverwerking
(Bron: Proobos gebaseerdd op Kuiper et al.,
a 2005 en Leeek et al., 2009)

3%

12%

Handel
H

7%

Energie
E
binnen
n bedrijven

35%

Energie
E
verkoo
op
Platen
P

27%
5%

11%

Papier
P
Particulieren
P
Anders
A

2.2.3 Seccundaire hooutverwerkin
ng
Op basiis van de CBS
C
handelsstatistieken en de Prob
bos rondhouttenquête maaakt Probos
jaarlijks een overziccht van de prroductie, im
mport, export en het verb
bruik van gezzaagd hout,
plaatmatteriaal en paapier en karto
on in Nederlland. Deze gegevens
g
zijn
n als basis ggebruikt om
het houtvverbruik binnnen de Nedeerlandse secuundaire houtv
verwerking in
i beeld te br
brengen. Het
totale veerbruik is beekend, maarr om meer iinzicht te veerkrijgen in de waardeonntwikkeling
binnen dde Nederlanddse houtketen
n is het goedd het houtverbruik ook per
p sector te kennen. De
volgendee sectoren zijn in deeze studie ttot de secu
undaire hou
utverwerkingg gerekend:
emballaggesector2, meubelindustrrie, timmerinndustrie3, bou
uw en GWW
W4 en overigge sectoren5.
In 2001 is door Probbos (destijds Stichting Boos en Hout) voor
v
de laatstte keer het hhoutverbruik
binnen eeen individueele sector (dee meubelsecttor) in beeld gebracht. In
n 1999 zijn seectorstudies
uitgevoeerd voor deuuren en kozijjnen. Sindsddien zijn er geen
g
sectorsttudies meer uitgevoerd.
Ook hebbben er geenn uitgebreide studies naaar de verdeeling van heet houtverbruuik over de
verschilllende sectoreen plaatsgev
vonden. Wel heeft Probo
os in 2009 biinnen een anndere studie
(Oldenbuurger et al., 2010) de mogelijkheid
m
gehad de veerdeling van
n het totale N
Nederlandse
houtverbbruik over de
d emballageesector, de m
meubelindusstrie, de bou
uw en grondd-, weg- en
waterbouuw (GWW) (incl. de tim
mmerindustrrie) en een aantal kleinere sectorenn globaal in
beeld te brengen. Dooor houtimporteurs te vrragen naar de
d sectoren waarbinnen
w
zzij hun hout
afzetten.. Vanwege het ontbreken
n van een anddere (meer acctuele en meer nauwkeurrige) bron is
deze gloobale indelingg ook binnen
n deze houtsttromenstudiee toegepast. Voor het insschatten van
het houttverbruik binnnen de tim
mmerindustri e is gebruik
kgemaakt vaan het “Strooomdiagram
Hout” ddat is te vinnden op de website vann de Konink
klijke Veren
niging van N
Nederlandse
Houtonddernemingenn (VVNH) (http://www.vvvnh.nl/houtm
markt).
2

De embaallagesector heeeft betrekking op
o de producennten van houten
n transportmidd
delen, zoals palllets, kisten en
kratten, kaabelhaspels etc.
3
De timm
merindustrie prodduceert kozijneen, deuren, trapppen etc. die verrvolgens in de bouw
b
worden tooegepast.
4
Tot de bbouw en grond-- weg en waterbouw worden aalle bouwactiviiteiten gerekend
d. De productiee van kant-enklare bouw
welementen en houtskeletbouw
h
w valt hier ook oonder.
5
Bij overiige sectoren mooet worden gedaacht aan: retail (doe-het-zelf en
n tuin), scheepssbouw, trailerboouw, etc.
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Figuur 2.3 toont de pro
ocentuele veerdeling van het totale Nederlandse
N
hhoutverbruik
k over de
belangrijksste sectoren
n binnen dde secundairre houtverw
werking die op basis van de
bovengenooemde bronneen is bepaaldd. Daarin zijn de volumees gezaagd hhout en plaatmateriaal
voor een duuidelijk overrzicht samenggenomen. Taabel 2.2 geefft de procentu
tuele verdelin
ng van de
verschillennde productgrroepen over de sectoren weer.
w
Figuur 2.3
Verdeling vann het Nederland
dse houtverbruiik over de belan
ngrijkste sectorren binnen de seecundaire houttverwerking
(Bron: Proboos gebaseerd op
p Oldenburger eet al., 2010)

Tabel 2.2
Verdeling vann de productgro
oepen, gezaagdd naaldhout, geezaagd gematigd loofhout, gezzaagd tropisch loofhout en
plaatmateriaaal over de belan
ngrijkste sectorren binnen de secundaire
s
houttverwerking (Brron: Probos geebaseerd op
Oldenburger et al., 2010)
Emballagesect
E
tor Meubelind
dustrie Timm
merindustrie Boouw en GWW
19%

Overige

Gezaagd naalldhout

355%

5%

24%
%

Gezaagd gem
matigd loofhout

633%

26%

5%

2%
%

4%

Gezaagd trop
pisch hardhout

00%

2%

48%

30%
%

20%

Plaatmateriaaal

22%

24%

25%

29%
%

20%

De hoeveeelheid restho
out die vrijko
komt binnen de verschilllende sectorren is ingescchat door
gebruik te maken
m
van gegevens
g
diee door Kuiper et al. (2005
5) zijn verzam
meld. Door Kuiper
K
et
al. zijn enqquêtes verstu
uurd naar allee secundaire rondhoutverrwerkers in N
Nederland waarin hen
werd gevraaagd aan te geven
g
hoeve el resthout er
e door hen in
i 2003 was geproduceerrd en aan
wie zij dit resthout leverden. Deze informatie is
i aangevuld
d met gegeveens uit een sttudie van
Leek et al. (2009), waaarin opnieuw
w de afzet vaan resthout uit
u de secunddaire houtveerwerking
inzichtelijkk is gemaaktt voor het jjaar 2007. Meer
M
actuelee informatie is niet beschikbaar.
Probos scchat echter in dat dde houtbew
werkingstechnieken binnnen de seecundaire
houtverwerrking niet in
n zeer grote mate zijn gewijzigd
g
en
n is er dus vvanuit gegaaan dat de
vrijkomendde volumes resthout binnnen de versschillende seectoren gelijjk zijn gebleeven. De
inschattingg van de resth
houtproducti e per sector is weergegev
ven in figuurr 2.4. Op bassis van de
bovengenooemde studies kunnen twee afzettkanalen vo
oor resthoutt uit de seecundaire
houtverwerrking wordeen onderscheeiden: (1) in
nzet van hett resthout vooor warmtep
productie
(verbrandinng) bij de bedrijven zzelf en (2) afzet van het resthoutt aan de handel
h
of
particuliereen. Figuur 2.5 toon de veerdeling van het
h resthout over
o deze tw
wee afzetkanaalen.
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17%

8

Figuur 2.4
v
over de
d verschillende
de sectoren van het door de seccundaire houtveerwerking
Procentuele verdeling
geproduceerdde resthout (Bro
on: Probos gebbaseerd op Kuip
per et al., 2005 en Leek et al., 22009)

Figuur 2.5
Procentuele verdeling
v
over de
d afzetkanalenn van het door de
d secundaire houtverwerking
Geproduceerdde resthout (Brron: Probos gebbaseerd op Kuip
per et al., 2005 en Leek et al., 2009)

Handel in resthout
%, figuur 2..5) van hett resthout dat
d vrijkomt
mt bij de seecundaire
Een groott deel (70%
rondhoutveerwerking gaaat naar handdelaren in resthout of wo
ordt bij particculieren afgeezet. Ook
een gedeeelte (20%, zie figuur 2.2) van het
h resthout dat vrijkoomt bij de primaire
houtverwerrking gaat naar handellaren in ressthout. Voorr een goedde weergavee van de
Nederlandsse houtstrom
men is het bellangrijk de afzet
a
kanalen
n van deze hhandelaren in
n resthout
ook inzichhtelijk te mak
ken. Leek e t al. (2009) hebben dit inzichtelijk gemaakt. Fiiguur 2.6
geeft de heerkomst van
n het verhanndelde restho
out weer. Naaast inzameliling in Nedeerland (in
totaal 81%
% van het verhandeldee resthout) wordt 19%
% van het vverhandelde volume
geïmporteeerd. Figuur 2.7
2 toont dee diverse affzetkanalen van
v het dooor resthouthaandelaren
verhandeldde en bewerk
kte resthout. De figuur laaat zien dat het
h resthout vooral word
dt afgezet
als strooiseel (voor de stallen) in dde veehoudeerij, als stro
ooisel voor dde particulieere markt
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(kleindieerhouderij) of wordt gebruikt vooor energieop
pwekking. Binnen
B
de eexport voor
energieddoeleinden beevinden zich
h ook houtpelllets die doorr een aantal Nederlandse
N
e handelaren
in resthoout van het door hen in
ngezamelde resthout is geproduceerrd. Deze geggevens zijn
gebaseerrd op de situuatie in 2007
7. In de huiddige situatie is het niet ondenkbaar
o
ddat er meer
resthout wordt geïmpporteerd. Als gevolg vann de recessiee is de houtverwerking inn Nederland
gedaald, maar de vraag
v
naar strooisel
s
in de veehoud
derij en kleiindierhouderrij zal naar
verwachhting niet zijnn afgenomen
n. Omdat heet in deze stu
udie te ver voerde
v
om innterviews te
houden m
met handelaaren in restho
out en anderre actuele cijjfers ontbrek
ken, is voor deze studie
het impoortvolume uit
u 2007 aan
ngehouden. Dit heeft geen betrekking op de ttoegenomen
import van gebruikkt hout alss gevolg vvan het in 2008 in bedrijf
b
gaann van drie
biomassaaenergiecenttrales die B-h
hout als branndstof toepasssen.
Figuur 2.66
De herkom
mst van het doorr handelaren in
n resthout verhaandelde resthou
ut

Figuur 2.77
Afzetkanallen van het dooor resthouthand
delaren verhanddelde en bewerkkte resthout
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2.2.4 Energetische toepassing
Gegevens over de energetische toepassing van houtige biomassa zijn verkregen via de
statistiek ‘Hernieuwbare energie in Nederland’ (CBS, 2012). Het CBS brengt jaarlijks het
aandeel duurzame energie in Nederland in beeld en maakt daarin onderscheid naar
verschillende categorieën van energieopwekking, waarvan biomassa er één is. Binnen de
categorie biomassa kunnen vijf subgroepen worden geïdentificeerd waarin houtige biomassa
in meer of mindere mate een rol speelt. Tabel 2.3 geeft deze subgroepen weer en geeft per
subgroep een korte beschrijving van deze subgroep en de rol van houtige biomassa
daarbinnen.
Tabel 2.3
Overzicht van de subgroepen binnen de categorie Biomassa van de statistiek ‘Hernieuwbare energie in
Nederland’ van het CBS waarbinnen houtige biomassa in meer of mindere mate een rol speelt
Subgroep
Omschrijving
Afvalverbrandingsinstallaties
In afvalverbrandingsinstallaties wordt huishoudelijk restafval en
gemengd bedrijfsafval verbrand waarbij energie wordt
teruggewonnen. In het huishoudelijk als bedrijfsaval zit zowel hout
als papier. Een deel van de opgewekte energie kan dus aan hout en
papier worden toegeschreven. Het houtaandeel binnen het afval
bedroeg in 2010 3,4% en het papieraandeel was 20%
(AgentschapNL, 2012).
Meestoken van biomassa in
Binnen deze subgroep gaat het om kolencentrales die een gedeelte
elektriciteitscentrales
van de kolen vervangen door verschillende soorten biomassa.
Houtpellets nemen een zeer belangrijke plek in. Deze houtpellets
worden met name geïmporteerd. Slechts een beperkt deel wordt in
Nederland geproduceerd. Naast houtpellets worden in beperkte
mate ook houtchips ingezet. Informatie over de inzet van houtige
biomassa voor bijstook wordt jaarlijks door het Copernicus
Instituut van de Universiteit van Utrecht verzameld en is als bron
in deze studie gebruikt.
Houtketels voor warmte bij bedrijven
De naam van deze subgroep spreekt voor zich en heeft betrekking
op de warmte die door bedrijven met behulp van een in eigen
beheer geïnstalleerde ketel wordt opgewekt. Het gaat om bedrijven
uit de houtindustrie, meubelindustrie, bouw, houthandel, landbouw
en een restgroep met een aantal andere bedrijfstakken. In deze
restgroep zitten bijvoorbeeld kachels die zijn opgesteld bij
woningcorporaties. Binnen de eerste 4 groepen bedrijven gaat het
met name om de verwerking van resthout dat vrijkomt binnen het
eigen productieproces. Bij de landbouw en in de restgroep gaat het
zowel om verse houtchips, resthout, gebruikt hout als houtpellets.
Huishoudelijke houtkachels
Ook voor deze subgroep geldt dat de naam voor zich spreekt en
heeft het betrekking op de inzet van hout voor warmte door
particulieren. Het gaat hier om open haarden, traditionele
houtkachels en ketels gestookt op stukshout, houtchips en
houtpellets. De herkomst en hoeveelheid hout zijn voor deze
subgroep met een bepaalde mate van onzekerheid omgeven. Het
hout kan bijvoorbeeld zowel afkomstig zijn uit bos, landschap,
bebouwde omgeving, resthout van de primaire en secundaire
houtverwerking en gebruikt hout uit het afvalcircuit. Segers (2010)
heeft uit een studie van Okken et. al. (1992) afgeleid dat een zesde
van het houtverbruik afkomstig is van afvalhout. Ook het totale
houtverbruik in houtkachels bij huishoudens is aan enige twijfel
onderhevig, omdat deze aan de hoge kant lijkt te zijn. Op dit
moment loopt er een nieuw onderzoek waarin dit
houtverbruikscijfer opnieuw wordt bepaald.
Overige biomassaverbranding
Deze subgroep heeft betrekking op alle vaste biomassa die wordt
verbrand voor de decentrale opwekking van elektriciteit en/of
warmte. Voor hout gaat het om de biomassa-energiecentrales
(BECs) die B-hout verbranden en een aantal centrales die verse
houtchips verwerkt. Daarnaast bevat deze categorie bijvoorbeeld
ook de verbranding van kippenmest. De hoeveelheid ingezet B-
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hout is redelijk goed bekend, maar de inzet van verse houtchips is
met meer onzekerheid omgeven. Desondanks kan een redelijk
goede inschatting worden gemaakt.

Binnen de houtstroomschema’s zijn de namen van de subgroepen zo veel mogelijk
aangehouden, zodat een directe koppeling te maken is tussen de statistiek Hernieuwbare
energie en de houtstroomschema’s. In verband met de beschikbaarheid van gegevens bij het
CBS zijn de centrale- en decentrale elektriciteitsopwekking samengevoegd. De centrale
elektriciteitsopwekking heeft betrekking subgroep 2 in tabel 2.3. De decentrale
elektriciteitsopwekking heeft betrekking op de BECs die B-hout verwerken en de kleinere
installaties die decentraal elektriciteit opwekken uit verse houtchips. Deze samenvoeging
heeft tot gevolg dat subgroep 2 groter is en dat subgroep 5 veel kleiner is dan op basis van in
de statistiek ‘Hernieuwbare energie in Nederland’ vermelde hoeveelheid opgewekte energie
verwacht zou kunnen worden.
2.2.5 Kant-en-klare houtproducten
De Nederlandse import en export van kant-en-klare houtproducten en halffabricaten kan
voor een deel via de CBS-handelsstatistieken in beeld worden gebracht. Voorbeelden van
producten die kunnen worden meegenomen zijn: kozijnen, deuren, meubels van hout, lijsten
en vele andere houtwaren. Het lastige aan deze groep producten is het feit dat een aantal
ervan niet wordt uitgedrukt in m³ of ton, maar in stuks. Voor het completeren van het
overzicht dienen deze producten echter ook in tonnen droge stof te worden uitgedrukt.
Aangezien er niet bekend is hoeveel hout er in een bepaald product is verwerkt, zijn hiervoor
schattingen gemaakt. De uiteindelijk in het totaaloverzicht in paragraaf 3.1 gepresenteerde
waarden voor de import en export dient dan ook met enige voorzichtigheid te worden
betracht. Een overzicht van de gehanteerde conversiefactoren staat in bijlage 2.
2.3 Aandeel gecertificeerd hout en houtige biomassa
Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerde hout en houtige biomassa en het aandeel
aantoonbaar legaal wordt indien mogelijk voor de verschillende houtstromen bij de bron in
beeld gebracht. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de resultaten uit een driejaarlijkse door
Probos uitgevoerde marktstudie naar het marktaandeel van aantoonbaar duurzaam en
aantoonbaar legaal hout en papier en karton op de Nederlandse markt. Voor de jaren 2005,
2008 en 2011 zijn gegevens beschikbaar. Binnen de door Probos uitgevoerde marktstudies is
gekozen voor een bronbenadering. Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd en
aantoonbaar legaal hout wordt in beeld gebracht op het moment dat het voor de eerste keer
op de Nederlandse markt wordt gebracht. Hetzij door een Nederlandse rondhoutverwerker of
door een Nederlandse importeur. Dit heeft tot gevolg dat niet bekend is of dit hout of papier
ook nog van een certificaat is voorzien wanneer het de eindgebruiker bereikt. De
houtvolumes worden in m3 rondhoutequivalent uitgedrukt en de hoeveelheden papier en
karton in tonnen. Hiervoor is gekozen, omdat dit de eenheden zijn die ook in de
marktstudies, die als bron voor dit onderdeel fungeren, zijn gebruikt.
De gehanteerde definities zijn afkomstig uit een door Probos ontwikkelde breed gedragen
onderzoeksmethode voor het in beeld brengen van het aandeel aantoonbaar duurzaam
geproduceerd hout en papier op de Nederlandse markt (Oldenburger & Van Benthem, 2011).
De methode is in nauwe samenwerking met de ministeries van Infrastructuur en Milieu
(I&M) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), IDH, FSC Nederland, PEFC
Nederland, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), de
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Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, de Emballage- en Palletindustrie Vereniging
(EPV) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot stand is gekomen.
Duurzaam geproduceerd hout wordt binnen deze studie alsvolgt gedefinieerd: hout dat
aantoonbaar afkomstig is uit bos dat is gecertificeerd volgens een certificeringssysteem dat
is geaccepteerd voor het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid op basis van
de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid voor duurzaam geproduceerd hout (Timber
Procurement Assessment System, TPAS). Op dit moment (21 december 2011) zijn dat de
certificeringsystemen FSC en PEFC, m.u.v. het Maleisische certificeringssysteem MTCS.
Het aandeel duurzaam geproduceerd wordt per certificeringssysteem in beeld gebracht.
Vanaf 3 maart 2013 wordt de EU Houtverordening (EU-verordening nr. 995/2010) van
kracht. In deze verordening wordt het volgende onder illegaal gekapt verstaan: ´gekapt in
strijd met de toepasselijke wetgeving in het land waar het hout is gekapt´. Het is inmiddels
duidelijk dat hout geïmporteerd uit FLEGT-landen, mits vergezeld van een FLEGTvergunning, en hout van CITES soorten, vergezeld van een CITES vergunning of certificaat, binnen de EU-verordening als aantoonbaar legaal wordt beschouwd.
Het is op dit moment nog niet duidelijk welke certificeringssystemen voor duurzaam
geproduceerd hout, noch welke bestaande legaliteitsverklaringen voor legaal hout onder de
EU-verordening als aantoonbaar legaal kunnen worden opgevat. Wel is bekend dat FLEGThout en CITES-hout als aantoonbaar legaal worden opgevat.
Door de Nederlandse overheid worden op dit moment de volgende systemen, vergunningen
of verklaringen als aantoonbaar legaal opgevat: FSC, PEFC, MTCS, FLEGT-hout en SGSTLTV. Hierbij wordt in deze houtstromenstudie aangesloten. Daarnaast wordt aangegeven
hoeveel hout er op de Nederlandse markt wordt gebracht dat is gelabeld onder één van de
andere systemen en verklaringen die voorhanden zijn om de legaliteit van het hout aan te
tonen, zoals OLB (Veritas), VLO/VLC (Smartwood) en FSC controlled wood (FSC CW).
Deze systemen zijn nog niet getoetst en daarom is hun status binnen het duurzaam
inkoopbeleid van de Nederlandse overheid nog niet bekend.
Er is hier bewust gekozen om de term aantoonbaar toe te voegen aan legaal geproduceerd
hout. Door te spreken over aantoonbaar legaal geproduceerd hout, wordt voorkomen dat de
suggestie wordt gewekt dat het overige hout dat wordt geïmporteerd per definitie van illegale
herkomst zou zijn.
Hout uit andere bronnen
De hierboven benoemde certificaten waarmee aantoonbaar duurzaam hout en papier en
karton kan worden geïdentificeerd hebben betrekking op bossen en zijn niet van toepassing
op andere houtige beplantingen. Hout dat afkomstig is van het rooien van een wegbeplanting
kan bijvoorbeeld niet onder FSC of PEFC worden verkocht, omdat deze beplantingen niet
onder deze systemen kunnen worden gecertificeerd. Dit heeft tot gevolg dat voor houtige
biomassa, die niet uit bos afkomstig is, geen informatie over de duurzaamheid kan worden
gegeven.
Energetische toepassing
Nederland importeert steeds meer hout en houtige biomassa met name voor
energieopwekking, maar ook in veel mindere mate als grondstof voor de biobased economie
(bv. voor bioplastic of transportbrandstof). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vragen
worden gesteld over de duurzaamheid van deze houtstroom en de positie van deze
houtstroom binnen het totale Nederlandse houtverbruik.
In het geval van biomassa voor energetische toepassing gaat het principe van duurzaamheid
verder dan de certificering van de bron (bijv. bossen) ook andere factoren, zoals de wijze van
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transport en productie, spelen een rol. Er is door de ‘Commissie
Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa’ een advies uitgebracht met betrekking tot
duurzaamheids criteria voor vaste biomassa (waaronder houtige biomassa) voor
energievraagstukken, maar er is nog geen Nederlands toetsingskader. Wel zijn er al private
initiatieven en certificatiesystemen om de duurzaamheid van houtige biomassa zichtbaar te
maken. Aangezien er door de Nederlandse overheid nog geen systemen zijn aangewezen
waarmee de duurzaamheid van de houtige biomassa voor energetische toepassing kan
worden aangetoond, zijn de reeds bestaande systemen meegenomen, zonder dat daaraan een
status wordt verbonden. Gegevens over de duurzaamheid van houtige biomassa voor
energetische toepassing zijn beschikbaar voor houtpellets die in kolencentrales worden bijof meegestookt. Deze informatie wordt jaarlijks door het Copernicus Instituut van de
Universiteit van Utrecht in beeld gebracht. Er zal dus alleen voor deze productgroep, die
energetisch wordt toegepast,informatie over de duurzaamheid worden gerapporteerd.
2.4 Prijsontwikkeling binnen de houtketen
De biobased economy is erop gericht zo veel mogelijk toegevoegde waarde binnen de keten
van, aan biomassa gerelateerde grondstoffen en producten, te realiseren. De Ladder van
Lansink (zie figuur 2.8) en dus cascadering speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom is in
deze studie een eerste aanzet gegeven voor het inzichtelijk maken van de
waardeontwikkeling binnen de houtketen. Het voerde in deze studie te ver om een gedegen
analyse van de waardeontwikkeling binnen de houtketen uit te voeren.
In plaats van een gedegen analyse is ervoor gekozen een overzicht te geven van bestaande
informatie over prijzen van verschillende houtproducten die op verschillende plekken in de
houtketen worden geproduceerd. Informatie over prijzen is altijd lastig in beeld te brengen,
omdat bedrijven, die toch de belangrijkste bron van deze informatie zijn, vanwege
vertrouwelijkheid niet snel geneigd zijn prijsinformatie te verstrekken. Een ander bijkomend
probleem is dat in de beschikbare prijzen ook de transportkosten en handelingskosten zijn
verwerkt. Een toename van de prijs door de keten kan dus niet één op één worden
gerelateerd aan gecreëerde toegevoegde waarde. Daarvoor is een gedetailleerder beeld van
de prijsopbouw nodig en die ontbreekt op dit moment.
Probos beschikt over prijsinformatie voor rondhout dat wordt verwerkt door de Nederlandse
primaire houtverwerkers en beschikt over beperkte informatie over houtige biomassa die
energetisch wordt ingezet. Daarnaast kunnen prijzen worden afgeleid uit de waarde van de
import- en exportstromen van hout en houtproducten die jaarlijks via de CBS buitenlandse
handelsstatistiek in beeld worden gebracht en door Probos worden geanalyseerd. Deze
bevatten namelijk de waarde en hoeveelheid van een bepaald product en op basis daarvan
kan een prijs per eenheid worden afgeleid. De invloed van transportkosten in de prijzen is
geminimaliseerd door in de analyse producten uit de zelfde regio (Duitsland) met elkaar te
vergelijken. Er is gekeken naar de Nederlandse invoer en naar de uitvoer. Bij de uitvoer dient
echter wel in het achterhoofd te worden gehouden dat doorvoer niet kan worden uit gesloten.
Zoals figuur 3.1 laat zien is Nederland in tegenstelling tot Duitsland geen houtproductieland
en voor zijn houtproducten afhankelijk van invoer. Door de uitvoer als vertrekpunt te nemen
is de kans groot dat er een vermenging optreedt tussen producten die zijn ingevoerd en
vervolgens verder bewerkt en producten die daadwerkelijk van Nederlands hout in
Nederland zijn geproduceerd. Daarmee kan de invloed van de transportkosten in de
prijsontwikkeling dus niet worden uitgesloten.
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Figuur 2.8
Ladder van Lansink (Atsma, 2011)

Deze informatie, die met name betrekking heeft op hout en houtproducten aan het begin van
de keten, is aangevuld met CBS gegevens over de bruto toegevoegde waarde die door de
bosbouw, houtindustrie en papierindustrie worden geleverd. Op die manier ontstaat enig
inzicht in de waardeontwikkeling binnen de houtketen.
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3 RESULTATEN

3.1 Overzicht Nederlandse houtstromen
Figuur 3.1 toont het stroomschema voor hout en houtige biomassa in Nederland. De figuur
illustreert nogmaals dat Nederland voor hout en houtige biomassa een importland is. In de
figuur is voor de verschillende schakels in de keten de totale hoeveelheid in kton ds of kton
product (voor papier en karton), die door de betreffende schakel wordt verwerkt,
weergegeven. Aan de bovenkant van de figuur staat de import, aan de linkerkant de
Nederlandse bronnen van primaire houtige bronnen, de export verlaat aan de onderkant het
systeem en rechts staan het eindgebruik, de afvalfase en de energetische toepassing. Van
links naar rechts zijn de verschillende schakels in de houtverwerkingsketen weergegeven.
Van de primaire houtverwerking tot het eindgebruik. De verschillende pijlen
vertegenwoordigen de houtstromen van de ene naar de andere schakel. Dikke pijlen hebben
betrekking op grote hoeveelheden en dunne pijlen op kleine hoeveelheden.
In de volgende paragrafen worden de verschillende deelsegmenten (schakels in de keten)
apart behandeld en wordt per deelsegment een gedetailleerd stroomschema gepresenteerd. In
deze stroomschema’s is dezelfde systematiek aangehouden als in figuur 3.1. Deze
deelsegmenten zijn:
a. Potentieel, oogst en afzet van Nederlandse houtige biomassa uit bos, landschap en de
bebouwde omgeving;
b. Primaire houtverwerking;
c. Secundaire houtverwerking;
d. Papier en karton en
e. Energetische toepassing.
In de paragrafen over de deelsegmenten worden ook de gedetailleerde gegevens per
houtstroom gepresenteerd. Daarin wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen naaldhout
en loofhout of gezaagd hout en plaatmateriaal.
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Figuur 3.1
Stroomschema voor de Nederlandse houtige biomassa stromen (in kton ds)
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3.2 Beschikbaar potentieel, oogst en afzet van Nederlands hout en houtige biomassa
Het Nederlandse potentieel aan hout en houtige biomassa in bos, landschap en de bebouwde
omgeving is weergegeven in figuur 3.2. In de figuur is ook de oogst en de bestemming van
het geoogste hout of de houtige biomassa weergegeven. De figuur laat zien dat energetische
toepassing op dit moment de belangrijkste bestemming is voor de geoogste houtige
biomassa. Tabel 3.1 geeft de belangrijkste waarden voor het potentieel, de oogst en laat
tevens het nog onbenutte potentieel zijn. Tabel 3.2 toont in detail de toepassing van de
verschillende productgroepen. In de volgende paragrafen worden de vermelde waarden voor
respectievelijk bos, landschap en de bebouwde omgeving onderbouwd. In totaal wordt
ingeschat dat er in 2010 bijna 900 kton ds houtige biomassa in Nederland is geoogst en is
ingezet in de primaire houtverwerking, energetisch is toegepast of is gecomposteerd. 32%
van het geoogste hout en de geoogste houtige biomassa wordt naar het buitenland
geëxporteerd (tabel 3.2). Wanneer deze getallen worden gehanteerd dan lijkt er nog steeds
een potentieel van bijna 300 kton ds in Nederland beschikbaar dat nog niet wordt benut. Dit
is de bekende hoeveelheid onbenut potentieel. In figuur 3.2 staat verder vermeld dat de
hoeveelheid houtige biomassa die achterblijft in de beplanting na beheerswerkzaamheden in
het landschap en de bebouwde omgeving onbekend is en dat ook het onbenutte potentieel
binnen de bebouwde omgeving onbekend is.
Tabel 3.1
Potentieel en oogst in 2010 uit bos, natuur, landschap en de bebouwde omgeving (Bron: Probos gebaseerd op
Kuiper en de Lint, 2008, De Vries et al., 2008, Koppejan et al., 2009)
Bronnen
Potentieel
Oogst in 2010
Beschikbaar potentieel
(in m³)
Bossen (rondhout)
Bossen (tak- en tophout)
Bossen (totaal)

(in ton ds)

1.451.100

606.560

72.555

30.328

1.513.655

636.888

(in m³)

(in ton ds)

(in ton ds)

1.163.000

462.000

360.655

174.888

1.163.000

462.000

360.655

174.888

Landschap

-

257.000

-

139.000

Bebouwde omgeving

-

300.000

-

300.000

Totaal

-

1.193.888

-

901.000
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(in m³)

-

118.000
-

-

292.888

Tabel 3.2
Gedetailleerde weergave de toepassing van Nederlandse houtige biomassa naar bron en bestemming in 2010
(in kton ds)
Bestemming
Primaire verwerking

Energetische toepassing

Bron

Productgroep

Nederland

Buitenland

Bossen

Rondhout (naald)

100

93

Nederland

Buitenland

Rondhout (loof)

46

67
114

0

20

20

Haardhout

75

0

Houtchips¹

27,5

27,5

Haardhout
6

Houtchips
Landschap

Bebouwde omgeving

Totaal

Rondhout (loof)

5

Compostering
Nederland

4

Haardhout

100

Houtchips¹

77,5

77,5

45

414

125

45

151

6

164

Met houtchips wordt houtige biomassa bedoeld die uiteindelijk als houtchips of op een andere manier verkleind
bij de eindgebruiker beland. Het betekent dus niet dat de houtige biomassa ook als houtchips wordt geoogst of
tijdens het beheer vrijkomt.
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Figuur 3.2
Nederlands houtig biomassapotentieel, oogst en verwerking in 2010 (in kton ds)
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3.2.1 Bossen
Potentieel
Voor de berekening van het jaarlijkse houtige biomassa potentieel uit bossen is gebruik
gemaakt van de studie van Kuiper & de Lint (2008). Zij komen tot een potentiële oogst van
1,45 miljoen m³ rondhout en ongeveer 72.555 m³ tak en tophout. Daarbij zijn zij ervan
uitgegaan dat er in bossen met een productiefunctie (276.400 ha) op een duurzame wijze
70% van de bijgroei kan worden geoogst. Daarnaast is aangenomen dat maximaal 25% van
het tak- ent tophout dat achterblijft na de oogst ook op een duurzame wijze kan worden
geoogst.
Deze hoeveelheid in m³ is vervolgens omgerekend naar tonnen droge stof. Het potentieel uit
bossen bedraagt dan in totaal bijna 637.000 ton ds. Deze waarde ligt lager dan het door
Kuiper & de Lint (2008) berekende potentieel. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat Kuiper
en de Lint ervan uitgaan dat een m³ rondhout uit het Nederlandse bos 1.000 kg per m³ weegt.
Dit is echter een overschatting. Op basis van de samenstelling (65% naaldhout en 35%
loofhout) van de Nederlandse houtoogst is het gemiddeld gewicht van een m³ rondhout uit
het Nederlandse bos bepaald. Dat is 836 kg/m³ en hiermee is het potentieel in m³
omgerekend naar verse tonnen. Vervolgens is uitgegaan van 50% vocht om tot ton droge stof
te komen. Het potentieel komt hiermee uit op 637 kton ds.
Oogst
Sinds de afronding van de laatste meetronde van de Houtoogststatistiek en Prognose (HOSP)
in 1999 is de houtoogst niet meer voor het gehele Nederlandse bos bepaald. De gemiddelde
oogst per hectare binnen het productieve bosareaal in Nederland (277.512 ha) bedroeg toen
ongeveer 4,9 m³/ha/jaar (Schoonderwoerd & Daamen, 2000). Wanneer het op het totale
bosareaal (ca. 360.000 ha) wordt betrokken dan kom je uit op een hoeveelheid van 3,8
m³/ha/jaar. De lopende bijgroei binnen het productieve areaal bedroeg op dat moment ca. 8
m³/ha/jaar (Schoonderwoerd & Daamen, 2000). Er werd op dat moment dus iets meer dan
60% van de bijgroei geoogst binnen het productieve areaal.
Volgens de Probos rondhoutenquête is er in 2011 ongeveer 837.000 m³ met schors
industrieel rondhout geoogst (De Groot, 2012). Wanneer wordt gekeken naar het vijfjarige
gemiddelde in de periode 1997-2011 dan blijkt dat het afgeleide oogstvolume in het
afgelopen decennium gemiddeld rond de 900.000 m³ met schors ligt. Dit industrieel
rondhout is niet uitsluitend afkomstig uit bossen, maar kan ook afkomstig zijn uit
landschappelijke beplantingen. Het rondhout dat bijvoorbeeld vrijkomt bij het opruimen van
bomen langs wegen gaat deels ook naar de industriële rondhoutverwerking. Probos schat in
dat ongeveer 10% van het geoogste industriële loofhout rondhout uit landschappelijke
beplantingen afkomstig is.
Naast industrieel rondhout wordt er ook haardhout en tak- en tophout uit het Nederlandse
bos geoogst. Deze oogst wordt niet gedekt door de Probos rondhoutenquête daarvoor kan via
een andere belangrijke bron voor houtoogstgegevens een indicatie worden verkregen.
Deze tweede belangrijke bron voor gegevens over de houtoogst in Nederland is de jaarlijkse
studie van het LEI naar de bedrijfsuitkomsten in de particuliere bosbouw Luijt & Voskuilen,
2012. Uit de studie van Luijt & Voskuilen (2012) kan worden afgeleid dat de Nederlandse
particuliere boseigenaren gemiddeld 3,2 m³/ha/jaar oogsten. Ook van Staatsbosbeheer is een
indicatie van de houtoogst per hectare verkregen. Deze bedroeg in 2011 ongeveer 3,8 m3/ha
en ligt dus hoger dan de gerealiseerde oogst bij particulieren. Probos is bij het berekenen van
de totale rondhoutoogst uit het Nederlandse bos uitgegaan van de gemiddelde waarde voor
particulieren 3,2 m³/ha.
Deze gemiddelde waarde is van toepassing op het gehele bosbezit van de particuliere
boseigenaren die deelnemen aan het LEI onderzoek, dus zowel op het areaal waarin
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houtoogst plaatsvindt als op het areaal waarin niet of in mindere mate wordt geoogst. Voor
het berekenen van de totale houtoogst (industrieel rondhout, haardhout en overig
energiehout) dient deze waarde dus op de totale Nederlandse bosoppervlakte te worden
betrokken. Uitgaande van een totale bosoppervlakte van 360.000 ha komt dat neer op een
oogstvolume van 1.152.000 m³ (ca. 482.000 ton ds).
Tabel 3.3 geeft de verdeling van het oogstvolume weer over de categorieën industrieel
rondhout, haardhout en overig energiehout, de bestemming van het hout en waar mogelijk de
verdeling over naald- en loofhout. Het volume industrieel rondhout is afkomstig uit de
Probos rondhoutenquête. Daarnaast bedraagt de oogst van haardhout uit bos en landschap
volgens Kuiper & de Lint (2008) 400.000 m³. Probos schat in dat 60% van dit volume uit
bossen afkomstig is en dat dit volledig in Nederland wordt verbruikt. Dit komt dus neer op
240.000 m³ en ongeveer 114.000 ton ds. Het resterende deel van de oogst (99.000 m³ met
schors) kan dan worden toegekend aan overig energiehout. Dit betreft zowel tak- en tophout
als rondhout. Op basis van informatie vanuit de markt schat Probos in dat 50% van het
geoogste overige energiehout wordt geëxporteerd (Boosten & Oldenburger, 2012).
Tabel 3.3
Verdeling van het houtoogstvolume over de verschillende afzetkanalen in m³ met schors en kton ds zonder schors
Afzetkanaal
Totaal
Type
Bestemming
Bestemming
Buitenlan
Nederland
Buitenland
Nederland
d
in 1.000 m³
in 1.000 m³
in 1.000 m³
in kton ds
in kton ds
Industrieel rondhout

Naaldhout

552

313

239

100

93

Loofhout

272

122

150

46

67

Haardhout

Loofhout

240

240

0

114

0

Overig energiehout

Onbekend

99

49,5

49,5

20

20

1.163

724,5

438,5

280

180

Totaal

Onbenut
De bovenstaande analyse resulteert in een onbenut houtig biomassa potentieel uit bossen van
ongeveer 373.000 m³ met schors (ca. 210.000 ton ds (tabel 3.1)).
3.2.2 Landschap
Potentieel
Het houtig biomassa potentieel uit landschap is in meerdere studies in beeld gebracht (o.a.
Kuiper & de Lint, 2008; De Vries et al., 2008). De Vries et al. (2008) hebben alle
landschapselementen in beeld gebracht en hebben hieraan een potentiële oogst gekoppeld.
Boosten et al. (2009) hebben in 2008 de gegevens uit beide studies geanalyseerd en zijn op
basis daarvan tot een houtige biomassa potentieel uit landschap gekomen van ongeveer
257.000 ton ds.
Oogst
In tegenstelling tot een groot deel van het Nederlandse bos speelt houtproductie veelal geen
rol bij beplantingen in natuur en landschap. Dit heeft tot gevolg dat tot voor kort geen
commerciële waarde werd toegekend aan de houtige biomassa die tijdens het beheer van
deze beplantingen vrijkomt. Dit is één van de redenen waarom statistieken met betrekking
tot de oogst van houtige biomassa uit landschap ontbreken. Als gevolg hiervan wordt
uitgegaan van schattingen.
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In paragraaf 3.2.1 is aangegeven dat Probos inschat dat 10% van het in Nederland geoogst
industriële loofhout afkomstig is uit landschap. Dat komt neer op ongeveer 24.000 m³ met
schors en ongeveer 9.000 ton ds. De oogst van haardhout uit bos en landschap bedraagt
volgens Kuiper & de Lint (2008) 400.000 m³. Probos schat in dat 40% van dit volume uit
beplantingen in het landschap afkomstig is en dat dit volledig in Nederland wordt verbruikt.
Dit komt neer op 160.000 m³ en ongeveer 75.000 ton ds. Naar verwachting wordt deze
volledige hoeveelheid in Nederland verbruikt.
Tabel 3.4
Potentieel en oogst van houtige biomassa uit landschap (in kton ds)
Afzetkanaal
Totaal
Bestemming
in kton ds
Industrieel rondhout
Haardhout
Overig energiehout
Totaal

Nederland

Buitenland

in kton ds

in kton ds

9

5

4

75

75

0

50

25

25

134

95
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Het lastigste in te schatten is de hoeveelheid houtige biomassa die voor energiedoeleinden uit
het landschap wordt geoogst. Kuiper & de Lint (2008) schatten voor 2006 in dat er op dat
moment 150.000 m³ per jaar houtige biomassa (excl. haardhout) voor energetische
doeleinden uit bos en landschap werd geoogst. Probos schat in dat deze oogst als gevolg van
de grotere vraag naar houtige biomassa in Nederland is toegenomen en dat deze inmiddels
ongeveer 200.000 m³ bedraagt. Dit komt overeen met 90.000 ton ds (900 kg per m³ en 50%
vocht). In de analyse voor bossen is aangenomen dat 40.000 ton ds overig energiehout wordt
geoogst. Voor landschap blijft er dan dus nog 50.000 ton ds over. Net als bij bossen schat
Probos in dat 50% van deze hoeveelheid overig energiehout uit landschap wordt
geëxporteerd.
Onbenut
De bovenstaande analyse resulteert in een onbenut houtig biomassa potentieel uit bossen van
ongeveer 123.000 ton ds (tabel 3.1).
3.2.3 Bebouwde omgeving
Potentieel en oogst
Ook de bomen en struiken in tuinen, plantsoenen, parken en langs wegen in de bebouwde
omgeving vormen naast landschap nog een belangrijke bron van houtige biomassa. Het
houtig biomassa potentieel in de bebouwde omgeving wordt gevormd door het materiaal dat
vrij komt tijdens beheerswerkzaamheden. Een gedeelte van het materiaal blijft achter in de
beplanting, de rest wordt grotendeels als (grof)groenafval afgevoerd. Het dikkere materiaal
wordt voor een (groot) deel door particulieren als haardhout gebruikt. Dit verloopt zowel via
handelaren in haardhout als via het informele circuit. De hoeveelheid houtige biomassa die
na beheerswerkzaamheden achterblijft in de beplanting is onbekend. Ook voor de
hoeveelheid haardhout die via het informele circuit door particulieren wordt verbruikt is
onbekend, maar kan worden geschat door het houtverbruik in houtkachels bij particulieren
als basis te nemen. De hoeveelheid (grof)groenafval die jaarlijks in Nederland wordt is
echter wel bekend en dit volume wordt in de meeste studies (o.a. Koppejan et. al., 2009,
Oldenburger, 2010) als het houtige biomassapotentieel uit de bebouwde omgeving opgevat.
Dit (grof)groenafval wordt door de groencomposteer bedrijven verwerkt. Deze bedrijven
hebben zich verenigd in de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). In 2011
namen de BVOR-leden ruim 1,6 miljoen ton organische reststromen in. Wanneer de niet-
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BVOR-leden worden meegeteld, is er in 2011 in Nederland naar schatting circa 2 miljoen
ton organische reststromen ingenomen en verwerkt (BVOR, 2012a, 2012b). Onder
organische reststromen wordt hier verstaan groene reststromen (maaisel, snoeiafval etc.) die
vrijkomen uit het beheer van de openbare ruimte en organische reststromen die worden
ingezameld op regionale/gemeentelijke aanbiedstations. Voor 2009 en 2010 waren de
hoeveelheden aan organische reststromen vrijwel gelijk (BVOR, 2011; Brinkmann, pers.
med.). Het aandeel houtige biomassa binnen deze totale resthoutstroom is in Nederland
onbekend.
In Vlaanderen zijn wel sorteeranalyses voor groenafval uitgevoerd en daaruit is naar voren
gekomen dat groenafval voor ongeveer 25% uit houtige biomassa bestaat (OVAM, 2010).
Dit aandeel is ook op de in Nederland vrijkomende hoeveelheid toegepast en resulteert in
een hoeveelheid houtige biomassa van 400.000 ton vers. Dit komt overeen met 200.000 ton
ds. Daar komt nog een hoeveelheid van 100 kton ds aan haardhout bij (zie onderstaande
paragraaf). Daarmee komt het houtige biomassa potentieel uit de bebouwde omgeving uit op
300 kton ds (tabel 3.5).
Oogst
Van oogst van houtige biomassa uit de bebouwde omgeving kan, zoals de bovenstaande
paragraaf laat zien, eigenlijk niet worden gesproken. Het betreft immers een bij
beheerswerkzaamheden vrijkomende stroom die voornamelijk als afval wordt afgevoerd. Via
het groenafval wordt gemiddeld 200 kton ds ingezameld. Op basis van cijfers van de BVOR
wordt ingeschat dat ongeveer 155 kton ds7 houtige biomassa, voor of na het
composteringsproces (zeefoverloop) wordt ingezet (Boosten en Oldenburger, 2012). De rest
(45 kton ds) van de hoeveelheid houtige biomassa uit groenafval wordt gecomposteerd.
Volgens dezelfde gegevens van de BVOR vindt
Naast de houtige biomassa die zich in het groenafval bevindt wordt er ook haardhout uit de
bebouwde omgeving gebruikt. De exacte hoeveelheid haardhout is niet bekend, maar is door
Probos ingeschat op basis van het houtverbruik voor houtkachels bij particulieren ingeschat.
Probos schat in dat er ongeveer 100 kton ds (213.000 m³ rondhout) aan haardhout uit de
bebouwde omgeving door particulieren in houtkachels wordt ingezet.
Tabel 3.5
Potentieel en oogst van houtige biomassa uit de bebouwde omgeving
en de bestemming ervan (in kton ds)
Afzetkanaal
Totaal
Bestemming
in kton ds

Nederland

Buitenland

in kton ds

in kton ds

(Grof)groenafval

200

Haardhout

100

100

0

Totaal

300

222,5

77,5

122,5

77,5

Onbenut
In de bovenstaande analyse is alleen het houtig biomassa potentieel uit de bebouwde
omgeving in beeld gebracht dat daadwerkelijk uit de beplantingen wordt verwijderd. Het
onbenutte potentieel hierbinnen is 0 kton ds, omdat deze stroom volledig wordt benut.
Grotendeels energetisch (85%) en een beperktere hoeveelheid wordt gecomposteerd (15%).
Het potentieel is echter groter dan de hoeveelheid die daadwerkelijk uit de beplanting wordt
gehaald. Na beheerswerkzaamheden wordt er namelijk ook nog steeds houtige biomassa
achtergelaten in de beplantingen. Deze hoeveelheid is echter niet bekend en het voerde voor
7

Er is aangenomen dat de verhouding tussen de totale ingezamelde hoeveelheid ingezameld groenafval en de
hoeveelheid die is ingezet voor energetische toepassing binnen de totale hoeveelheid groenafval gelijk is aan deze
verhouding bij de BVOR-leden.
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deze studie te ver om deze in beeld te brengen. Daarom zijn er in figuur 3.2 twee vraagtekens
bij onbenut potentieel geplaatst.
3.3 Primaire houtverwerking
Figuur 3.3 toont de houtstromen binnen de primaire houtverwerking in Nederland in 2011.
Een gedetailleerde weergave van de hieraan ten grondslag liggende volumes en
hoeveelheden is weergegeven in tabel 3.6.
Het overgrote deel van het in 2011 in Nederland verwerkte rondhout is verwerkt door de
rondhoutzagerijen. Van de hoeveelheid verwerkt hout is ruim 61% afkomstig uit het
Nederlandse bos. Ongeveer 62% van het totale volume (zonder schors) komt terecht in
producten. Andere belangrijke sectoren binnen de primaire houtverwerking zijn de
papierindustrie en de producenten van heipalen en ander paalhout. In totaal wordt er 153
kton ds aan producten geproduceerd en komt er ongeveer 100 kton ds aan resthout vrij
tijdens de productie.
Tabel 3.6
Verwerking en productie door de Nederlandse primaire houtverwerking in 2011 (in m³ rhe en kton ds)
Output
Input
Product
Resthout
Sector
Houtsoor
Volume
HoeveelVolume
HoeveelVolume
t
(x 1000 m3
heid
(x 1000 m3
heid
(x 1000 m3
rhe)
(kton ds)
rhe)
(kton ds)
rhe)
Rondhoutzagerije
Naaldhout
314
124
169
66
146
n
Loofhout
111
52
58
26
52

Hoeveelheid
(kton ds)
59
25

Tropisch

19

19

11

10

8

7

Verduurzaming

Naaldhout

16

6

8

3

8

3

Klompenmakers

Loofhout

8

4

4

2

4

2

Plaatindustrie
Papier/ en
kartonindustrie

Naaldhout

6

3

6

3

0

0

Naaldhout

7

3

39

30,6¹

1

0

Loofhout

38

18

5

2

Naaldhout

71

31

68

30

3

1

Loofhout

13

6

12

6

1

1

Tropisch

2

1

2

1

0

0

605
267
Totaal
¹ Betreft de productie van mechanische pulp in ton ds

377

167

228

100

Paalhoutindustrie
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Figuur 3.3
Stroomschema voor de Nederlandse primaire houtverwerking in 20118 (in kton ds)

8

Gegevens over 2010 zijn niet beschikbaar.
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3.4 Secundaire houtverwerking
De Nederlandse secundaire houtverwerking heeft in 2010 2.269 kton ds aan gezaagd hout,
plaatmateriaal, ronde palen en gebruikt hout verwerkt voor de productie van 1.981 kton ds
aan producten. Tijdens de productie is 288 kton ds aan resthout vrijgekomen. Figuur 3.4 toon
het houtstroomschema voor de secundaire houtverwerkende sector. Het is duidelijk te zien
dat import de belangrijkste bron is voor de grondstoffen input. De sector bouw en GWW
(incl. timmerindustrie) is met een verbruikte hoeveelheid van 1.053 kton ds de grootste
consument van houtproducten. Tabel 3.7 geeft een gedetailleerd overzicht van de ingezette
materialen en de geproduceerde hoeveelheden product en resthout per sector.
Tabel 3.7
Ingezette grondstoffen door de sectoren die onderdeel uitmaken van de Nederlandse secundaire houtverwerking en de
hoeveelheid geproduceerd product en resthout per sector in 2010 (in kton ds) (Bron Probos en CBS)
Sectoren
EmballageTimmerOverige
MeubelBouw en
Export
Grondstoffen
sector
industrie
industrie
GWW
sectoren
353
50
191
243
172
102
Naaldhout
Gematigd loofhout

75

31

6

3

5

29

Tropisch hardhout

0

4

123

75

52

43

Plaatmateriaal

14

167

173

203

139

151

Gebruikt hout

153

0

0

35

0

0

0

0

0

3

2

0

Totaal

595

252

493

562

370

325

Product

513

215

419

472

325

n.v.t.

Resthout

81

38

74

53

42

n.v.t.

Paalhout
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Figuur 3.4
Stroomschema voor de Nederlandse secundaire houtverwerking in 2010 (in kton ds)
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3.5 Papier- en kartonsector
Nederland is een relatief grote producent van papier en karton en verbruikt ook grote
hoeveelheden papier en karton. Daarnaast kent Nederland een zeer goed inzamelsysteem
voor oud papier en wordt door de Nederlandse papierindustrie grote hoeveelheden oud
papier verwerkt. Ongeveer 80% van de grondstofinput bestaat uit oud papier. Figuur 3.5
toont het stroomschema voor de Nederlandse papier- en kartonsector. De hoeveelheden zijn
uitgedrukt in kton droge stof. De figuur laat goed zien dat de import en productie van papier
en karton zich ongeveer tot elkaar verhouden. Ook de grootte van de stroom oud papier is
opvallend en drukt het belang voor de Nederlandse papier- en kartonindustrie uit. Tabel 3.8
geeft de totale productie, import, export en het verbruik van papier en karton in Nederland
gedetailleerd weer. Met name het grote aandeel van verpakkingsmaterialen is opvallend.
Tabel 3.8
Nederlandse productie, import, export en consumptie van papier- en karton in 2010 (in kton ds)
Producten

Productie

Import

Export

Verbruik

Grafisch papier (excl. kranten papier)

661

1.042

1.034

669

Krantenpapier

218

304

179

343

Sanitair- en huishoudpapier

106

26

21

111

Verpakkingsmaterialen

1.597

1.321

800

2.118

Overig papier en karton

0

39

9

30

2.581

2.732

2.043

3.270

Totaal
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Figuur 3.5
Stroomschema voor de Nederlandse papier- en kartonsector in 2010 (in kton product)
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3.6 Energetische toepassing van houtige biomassa
In korte tijd is de energetische toepassing van hout een grootverbruiker van houtige biomassa
in Nederland geworden. Als gevolg van de doelstellingen t.a.v. hernieuwbare energie en de
bijbehorende subsidieschema’s neemt het energetische houtgebruik nog steeds toe. Dit
betekent echter ook dat er geen zekerheid bestaat over het feit of deze markt zich kan
handhaven indien het stimulerende beleid weg zou vallen. Figuur 3.6 laat zien dat de
centrale- en decentrale elektriciteitsproductie met 1.807 kton ds, de grootste verwerker is van
houtige biomassa voor energetische toepassing. De belangrijkste houtige biomassabron voor
de centrale- en decentrale elektriciteitsopwekking is de import van energiepellets uit met
name Noord Amerika. In totaal wordt er in Nederland 3.005 kton ds aan houtige biomassa
energetisch toegepast (tabel 3.9). De verbranding van hout en papier in
afvalverbrandingsinstallaties (AVIs) is in deze cijfers ook meegenomen. Dit hout en papier
bevindt zich in gemengde afvalstromen van huishoudens en bedrijven en kan of wordt niet
uitgesorteerd. Er is vanuit gegaan dat de meeste Nederlandse AVIs inmiddels functioneren
als afvalenergiebedrijven. Tot de overige biomassaverbranding wordt de
biomassaverbranding voor energieopwekking gerekend die niet aan één van de andere
categorieën kan worden toegeschreven. Deze verwerking is zeer beperkt.
Naast de in Nederland verwerkte hoeveelheid wordt er ten minste 594 kton ds aan houtige
biomassa geëxporteerd voor energetische toepassing in het buitenland.
Figuur 3.9 laat goed het grote aantal bronnen en de diversiteit aan biomassa stromen zien
naar de verschillende energetische eindgebruikers.
Tabel 3.9
Energetische toepassing van houtige biomassa in Nederland naar bron en type verwerking in 2011 (in kton ds)
Export
Totaal
Afzetkanalen in Nederland
Bronnen
Product
Bij- en
HoutHoutAfvalver- Overige
meestook en kachels
kachels bij branding biomassaverbrandecentrale
voor
particulier
ding
elekticiteits- warmte bij
productie
bedrijven
Energiepellets
1.181
0
0
0
0
0
1.181
Import
Gebruikt hout

50

0

0

0

0

0

50

Bos, landschap en
bebouwde omgeving

Verse chips

78

26

0

0

21

125

250

0

0

289

0

0

0

289

Houtverwerking

Resthout

78

90

10

0

0

0

178

Productie energiepellets

Energiepellets

60

10

0

0

0

41

111

Afvalsector

Gebruikt hout

360

0

70

121

0

430

981

0

0

0

563

0

0

563

1.241

10

0

0

0

41

1.292

78

90

10

0

0

0

178

410

0

70

121

0

430

1.023

Verse chips

78

26

0

0

21

123

246

Haardhout

0

0

289

0

0

0

289

Oudpapier

0

0

0

563

0

0

563

1.807

126

369

684

19

594

3.599

Haardhout

Oudpapier
Totaal

Energiepellets
Resthout
Gebruikt hout

Totaal
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Figuur 3.6
Stroomschema voor de energetische toepassing van Nederlandse houtige biomassa in 2011 (in kton ds)
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3.7 Aandelen aantoonbeer duurzaam en aantoonbaar legaal
In het Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011 heeft de Rijksoverheid de ambitie gesteld
dat in 2011 50% van het hout op de Nederlandse markt duurzaam geproduceerd moest zijn.
Deze ambitie is erop gericht duurzaam bosbeheer wereldwijd te bevorderen, het aandeel
duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt aanzienlijk te verhogen en illegaal
hout van de markt te weren.
Om de Rijksoverheid in staat te stellen haar beleid te toetsen is het aandeel duurzaam
geproduceerd hout op de Nederlandse markt de afgelopen jaren drie keer in beeld gebracht.
In verband met de Nederlandse betrokkenheid bij het FLEGT-proces en de EUhoutverordening die in maart 2013 in werking is getreden, is ook het marktaandeel van
aantoonbaar legaal geproduceerd hout in beeld gebracht. Deze drie marktmetingen zijn
uitgevoerd door Probos in opdracht van de rijksoverheid met het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (I&M) als coördinerend opdrachtgever (Oldenburger et al., 2013).
De resultaten uit deze marktmetingen kunnen worden gebruikt voor het verschaffen van
inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de marktaandelen aantoonbaar duurzaam en
aantoonbaar legaal binnen de Nederlandse houtstromen. De volgende productgroepen zijn in
deze marktmeting meegenomen: rondhoutproducten, gezaagd naaldhout, gezaagd tropisch
loofhout en gematigd loofhout, plaatmaterialen, houtpulp (cellulose), papier en karton. Voor
deze productgroepen kunnen dus uitspraken worden gedaan over de marktaandelen. Tijdens
de marktmetingen over 2005, 2008 en 2011 is vanuit praktisch oogpunt gekozen voor de
bronbenadering. Dat wil zeggen: meten wanneer het hout voor het eerst als product op de
Nederlandse markt wordt gebracht. Er zijn enquêtes verstuurd naar alle hout importerende
houthandelaren, papierproducenten, papierimporteurs en naar de verwerkers van Nederlands
rondhout. Hiervoor is waar mogelijk samengewerkt met de verschillende
brancheverenigingen. Het werken volgens de bronbenadering betekent dat alleen informatie
bekend is over het moment dat gezaagd hout, plaatmateriaal, houtpulp of papier en karton
via import of via Nederlandse producenten op de Nederlandse markt wordt gebracht. De
marktaandelen verderop in de houtketen zijn dus niet bekend. Voor een meer gedetailleerde
beschrijving van de tijdens de marktmeting over het jaar 2011 gehanteerde methode wordt
verwezen naar Oldenburger & Van Benthem (2011) en Oldenburger et al. (2013).
Aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier en karton
Duurzaam geproduceerd hout en papier en karton is binnen de marktmeting over 2011
gedefinieerd als: hout en papier en karton dat aantoonbaar afkomstig is uit bos dat is
gecertificeerd volgens een certificatiesysteem dat is geaccepteerd voor het duurzaam
inkoopbeleid van de Nederlandse overheid op basis van de inkoopcriteria voor duurzaam
geproduceerd hout (Timber Procurement Assessment System, TPAS) (Oldenburger et al.,
2013).
Aantoonbaar legaal hout
Binnen de marktmeting over het jaar 2011 zijn alle bestaande boscertificeringssystemen en
legaliteitsverklaringen meegenomen voor het marktaandeel aantoonbaar legaal. Naast de
boscertificeringssystemen FSC, PEFC en MTCS9 zijn de volgende legaliteitsverklaringen
meegenomen: TLTV10, MLTV11 en VLTV12 (SGS), OLB13 (Veritas), VLO/VLC14
9

Malaysian Timber Certification System.
Timber Legality & Traceability Verification.
11
Mandatory Legal Timber Validation.
12
Voluntary Legal Timber Validation.
13
Origine Legalité des Bois.
14
Verification of Legal Origin & Verification of Legal Compliance.
10
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(Smartwood) en FSC15 controlled wood (FSC CW), CLAS (Certisource)16, WTP17 (GFS),
FVLC18 (Soil Association), LHV19 (SCS), LS20 (NEPCon). FSC, PEFC, MTCS, TLTV en
hout met een FLEGT-vergunning hebben de status van aantoonbaar legaal in het
inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Dit wijkt af van de definitie aantoonbaar legaal
zoals dat binnen de Europese Houtverordening wordt gehanteerd. Alleen het hout met een
FLEGT-vergunning en CITES-vergunning heeft een aparte status binnen de EUhoutverordening. De boscertificatiesystemen en legaliteitsverklaringen kunnen wel als
hulpmiddel dienen om aan de eisen vanuit de EU-houtverordening te voldoen (Oldenburger
et al., 2013).
Overige houtstromen
Via de door Probos uitgevoerde marktmetingen wordt informatie verkregen over de
marktaandelen binnen de productgroepen industrieel rondhout uit het Nederlandse bos,
gezaagd hout, plaatmateriaal, houtpulp en papier en karton. Houtige biomassa die buiten het
bos wordt gewonnen en houtige biomassa die voor energiedoeleinden wordt gebruikt blijft
buiten beeld. Er is daarom gezocht naar andere informatiebronnen. Alleen voor houtpellets is
informatie gevonden over het marktaandeel aantoonbaar duurzaam binnen deze houtstroom.
Hiervoor wordt door het Copernicus Instituut in samenwerking met het CBS jaarlijks een
studie uitgevoerd. Voor de overige stromen is geen informatie beschikbaar. Dit wordt
waarschijnlijk voor een groot deel veroorzaakt door het feit dat er geen of nauwelijks
certificaten of verklaringen beschikbaar zijn waarmee de duurzaamheid van deze stromen
kan worden aangetoond. Daarnaast speelt ook mee dat voor een deel van de stromen, zoals
bijvoorbeeld haardhout dat wordt ingezet door particulieren, de duurzame of legale herkomst
van het materiaal geen onderwerp is dat veel aandacht krijgt.
3.7.1 Gezaagd hout en plaatmateriaal
Aantoonbaar duurzaam gezaagd hout en plaatmateriaal
Uit de studie van Probos blijkt dat 65,7 % van het totale Nederlandse verbruik aan primair
hout en plaatmateriaal (exclusief papier) in 2011 met een certificaat voor duurzaam
bosbeheer op de Nederlandse markt is gebracht. In 2008 was het marktaandeel nog 33,5%.
Het marktaandeel is sinds 2008 nagenoeg verdubbeld. Dit volume aantoonbaar duurzaam
geproduceerd voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid (stand van zaken
24 januari 2013).
In tabel 3.10 staan de aandelen per productgroep vermeld. Ter vergelijking zijn ook de
resultaten uit 2008 in de tabel opgenomen, in de rijen “Met certificaat 2008”. Tabel 3.10 laat
onder andere zien dat het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout binnen de meeste
productgroepen bijna is verdubbeld. Gematigd loofhout vormt hierop een uitzondering.
Binnen deze productgroep bedraagt de toename van het marktaansdeel slechts 6,8
procentpunten.

15

Forest Stewardship Council.
Certisource Legality Assurance System.
17
GFS Wood Tracking Programme.
18
Soil Association Forest Verification of Legal Compliance.
19
SCS LegalHarvest Verification.
20
NEPCon LegalSourceTM Standard.
16
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Tabel 3.10
De marktaandelen aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse
markt in 2008 en 2001 in totaal en per productgroep (Oldenburger et al., 2013)
In %
Totaal

Met certificaat 2011
Met certificaat 2008

65,7%
33,5%

Paalhout

Met certificaat 2011
Met certificaat 2008

24,6%
13,5%

Gezaagd naaldhout

Met certificaat 2011

85,9%

Gezaagd tropisch loofhout
Gezaagd gematigd loofhout
Plaatmateriaal

Met certificaat 2008

46,1%

Met certificaat 2011
Met certificaat 2008
Met certificaat 2011
Met certificaat 2008
Met certificaat 2011
Met certificaat 2008

39,0%
15,5%
22,8%
16,0%
51,0%
25,4%

Figuur 3.7 laat zien dat er grote verschillen bestaan in het aandeel aantoonbaar duurzaam
geproduceerde primaire hout en plaatmateriaal binnen de verschillende productgroepen. Dit
is zowel in 2005, 2008 als in 2011 het geval. Binnen het gezaagde naaldhout is in 2011
85,9% van het hout gecertificeerd, tegen 39,0% van het gezaagd tropische loofhout en 22,8%
van het gezaagd gematigde loofhout. Binnen het totale marktvolume plaatmateriaal is 51,0%
voorzien van een certificaat. Wel is overal een stijgende trend te zien.
Figuur 3.7
De verhouding tussen het volume niet en wel aantoonbaar duurzaam geproduceerde primaire hout en
plaatmateriaal per productgroep en het totale Nederlandse houtverbruik in 2005,2008 en 2011 (Oldenburger et
al., 2013)
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In tabel 3.11 zijn de gegevens
g
vaan bovenstaaande tabel omgerekend nnaar percenttages per
certificatiessysteem voo
or duurzaam
m bosbeheer. In 2011 was
w 23,7% vvan het in Nederland
N
verbruikte volume gezaaagd hout enn plaatmateriiaal voorzien
n van een FSSC-certificaaat en 42%
van een PE
EFC-certificaaat.
Tabel 3.11
Het procentueeel aandeel perr certificatiesystteem voor duurrzaam
bosbeheer in het totale volum
me hout en plaaatmateriaal datt in 2011
Oldenburger et aal., 2013)
in Nederland is verbruikt (O
M
Met certificaat
23,7%
42,0%
65,7%

FSC
PEFC
Totaal

Binnen hett totale volu
ume gecertifi
ficeerd hout op de Nedeerlandse marrkt in 2011 heeft het
certificatiessysteem PEF
FC een aandeeel van 64% (figuur 3.8).. FSC heeft eeen aandeel van
v 36%.
Deze verdeeling is vergeelijkbaar mett de verdeling over 2008..
Figuur 3.8
Het aandeel FSC
F en PEFC op
o de Nederlanddse markt in 20
011 voor het tottale
volume gecerrtificeerde primair hout en plaaatmateriaal (Olldenburger et al.,
a 2013)

36%
64%

FSC
F
PEFC
P

ateriaal
Aantoonbaaar legaal geezaagd houtt en plaatma
Op basis van
v de tijden
ns deze markktmeting verzzamelde geg
gevens kan w
worden gesteeld dat in
2011 bijna 70% van heet totale Nedderlandse verbruik van primair
p
hout en plaatmatteriaal als
bel 3.12). Meer
M
dan 9 6% van ditt volume
aantoonbaaar legaal kaan worden oopgevat (tab
duurzaam geproduceerrd (FSC,
aantoonbaaar legaal beestaat uit heet volume aantoonbaar
a
PEFC). Dee overige 4%
% is dus mett een MTCS-certificaat of
o een legaliiteitsverklaring op de
Nederlandsse markt gebracht. Binnnen deze 4% is FSC Controlleed Wood (CW)
(
de
belangrijksste verklarin
ng, gevolgdd door het certificaat MTCS. Fiiguur 3.9 toont
t
de
marktaandeelen per bosccertificeringsssysteem en legaliteitsverrklaring.
Wanneer uitsluitend de certifficeringssystemen en legaliteitsveerklaringen worden
meegenom
men die doorr de Nederlaandse overh
heid worden geaccepteer
erd voor aan
ntoonbaar
legaal houut (FSC, PE
EFC, MTCS
S en TLTV
V (SGS)), dan
d
bedraaggt het mark
ktaandeel
aantoonbaaar legaal prim
mair hout en plaatmateriaaal op de Ned
derlandse maarkt ongeveeer 67%.
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Figuur 3.99
Aandelen van de verscchillende certif
ificatiesystemenn en legaliteitsverklaringen binnen het ttotaal volume
andse markt is gebracht
g
(Olden
enburger et al.,
aantoonbaaar legaal hout en plaatmateriiaal dat in 20111 op de Nederla
2013)

1,9% 0,2
2%
3,1%

0,5%
0,03%
FSC
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Tabel 3.122
Het marktaaandeel aantoonnbaar legaal geproduceerd gezzaagd hout en
plaatmaterriaal dat in 2011 op de Nederlaandse markt is ggebracht
(Oldenburrger et al., 20133
Aand
deel
69
9,7%
Totaal
244,6%
Paalhout
888,7%
Gezaagd nnaaldhout
499,5%
Gezaagd trropisch loofhouut
255,1%
Gezaagd ggematigd loofhoout
555,5%
Plaatmaterriaal

3.7.2 Paapier en kartton
Verwerk
kte hoeveelh
heid pulp, ro
ondhout en chips
De Nedeerlandse prodducenten van
n papier en kkarton die zijjn aangesloteen bij de VN
NP21 hebben
in 2011 ca. 450 ktonn ds cellulosse geïmporteeerd. Daarnaaast is ook een aandeel rrondhout en
chips veerwerkt dat zowel
z
geïmporteerd is alls afkomstig uit het Nedeerlandse boss22. In totaal
komen ddeze hoeveeelheden cellu
ulose, rondhhout en chips overeen met
m 460 ktonn verwerkte
cellulosee. De VNP-leeden hebben daarnaast noog 2.109.000
0 ton23 oud papier verwerrkt.

21

Alleen de bedrijven die in 2011 CoC-gecertifiiceerd waren en de niet CoC-gecertificee
C
erde cellulose
verwerkennde bedrijven hebben
h
een enqu
uête ontvangenn. De overige 10 bedrijven verrwerken alleen oud papier of
katoen en deze cijfers heeeft Probos van de
d VNP ontvanngen.
22
Dit voluume kan niet inn het rapport worden
w
vermeldd, omdat deze gegevens
g
naar een
e individueel bedrijf zijn te
herleiden.
23
De verbbruikscijfers voor oud papier van
v de 10 bedrij
ijven die geen enquête
e
hebben
n ontvangen heeeft Probos van
de VNP onntvangen.
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Van de verrwerkte cellu
ulose is 59%
% voorzien van
v een certiificaat voor dduurzaam bo
osbeheer.
Het certificcatiesysteem
m FSC is meet een aandeeel van 58%
% het belanggrijkste systeeem voor
duurzaam bosbeheer
b
vo
oor de papierrindustrie (ziie figuur 3.10
0).
Figuur 3.10
Aandelen vann de verschilleende certificattiesystemen voo
or duurzaam bosbeheer
b
binnnen de in 201
11 door de
Nederlandse papierp
en karttonproducentenn verwerkte hoeeveelheden geceertificeerde celllulose (Oldenbu
urger et al.,
2013)

42%
58%

FS
SC
PE
EFC

De FSC-gecertificeerd
de houtpulp (cellulose) wordt voorral geïmportteerd vanuit Europa.
Europa, Nooord-Amerik
ka en Zuid-A
Amerika zijn
n voor de PEFC-gecertiificeerde hou
utpulp de
belangrijksste herkomstg
gebieden (figguur 3.11).
Figuur 3.11
Landen van herkomst van de FSC- enn PEFC-gecerttificeerde grondstof voor de Nederlandse papier- en
kartonproducctie (Oldenburg
ger et al., 2013)
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PEFC

14%
21%

65%

Europa

28%

Eurropa

14%

Zuidd Amerika
Onbbekend

37%
21%

Noord Am
merika
Zuid Ameerika
Onbekend
d

m certificaa
at voor duurrzaam bosbeheer op
Beschikbaare hoeveelheid papier een karton met
de Nederlaandse marktt
De beschikkbare hoeveeelheid papierr en karton die
d in 2011 met
m een FSC-- en PEFC-ccertificaat
op de Nedeerlandse marrkt is gebraccht, is opgeb
bouwd uit dee productie in Nederland
d plus het
geïmporteeerde volume min de expoort.
Het markttaandeel bin
nnen de totaale hoeveelh
heid papier en karton met certificcaat voor
duurzaam bosbeheer, dat
d in 2011 op de Ned
derlandse maarkt is gebraacht bedraag
gt 32,8%
(23,9% FSC
C en 8,9% PEFC) (Oldennburger et all., 2013).
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Tabel 3.133
Marktaanddelen met cerrtificaat voor duurzaam boosbeheer binn
nen de
hoeveelheiid papier en kaarton in totaal en
e per productggroep) dat in 2011 op
de Nederlaandse markt is gekomen
g
(Oldenburger et al., 2013)
In %
Met certificaaat
Met certificaaat
Met certificaaat

32,8%
%
43,8%
%
34,8%
%

Grafisch k
karton / verpaakkingskarton Met certificaaat

26,0%
%

Hygiëniscch papier

Met certificaaat

61,0%
%

Rest*

Met certificaaat

4,1%

Totaal
Grafisch p
papier
Krantenp
papier

Figuur 3.112
Het aandeeel van de verscchillende boscerrtificatiesystemeen voor duurza
aam
bosbeheerr binnen de geceertificeerde hoeeveelheid papieer en karton
op de Nedderlandse marktt in 2011 (Olden
nburger et al., 22013)

PEEFC
27%
FSC
73%

Probos sschat in dat het
h marktaan
ndeel van pappier en karton
n met een ceertificaat vooor duurzaam
bosbeheeer op de Neederlandse markt
m
nog w
wat hoger daan 32,8% lig
gt. Probos bbaseert deze
schattingg op het feit dat een aantaal bedrijven alleen het vo
olume met FSC- of PEFC
C-certificaat
heeft opgegeven dat ook weer met
m certificaaat is verkoch
ht. Zij gaven echter aan ddat zij meer
papier enn/of karton met
m een FSC
C of PEFC ceertificaat had
dden ingekoccht. De bedri
rijven waren
echter niiet in staat deeze hoeveelh
heid te kwanttificeren (Old
denburger ett al., 2013).
3.7.3 Hooutpellets
Nederlannd is een beelangrijke im
mporteur vann houtpellets die door en
nergiebedrijvven voor de
opwekkiing van herrnieuwbare energie
e
wordden ingezet.. Het Coperrnicus Institu
tuut van de
Universiiteit van Utrrecht voert jaarlijks in samenwerking met hett CBS een enquête uit
waarmeee het volumee van de in Nederland
N
inngezette hou
utpellets in beeld wordt ggebracht. In
de afgellopen twee jaar heeft Copernicus
C
ddaarin ook gevraagd off de houtpeellets waren
voorzienn van een cerrtificaat waarrmee de duurrzaamheid kaan worden aaangetoond.
In 2010 en 2011 werden
w
respeectievelijk 1..596,6 kton (Goh et al., 2011) en 1.351 kton
houtpelleets in Nederrland verbru
uikt. In 20100 werd iets minder dan 90% van dde ingezette
houtpelleets geïmportteerd en in 2011
2
was datt zelfs iets meer
m
dan 95%
%. Figuur 3..13 toont de
procentuuele verdelinng van de herrkomst van dde geïmporteeerde houtpeellets. Meer ddan de helft
(53%) vaan de houtpeellets is afkom
mstig uit Cannada en de verenigde
v
statten.

38

Figuur 3.13
Herkomst vann de in 2011 door Nederlandsee energiebedrijvven geïmporteeerde houtpelletss (Goh et al., 20
011
en Goh & Junnginger, 2013)

5% 4% 2%
7%

VS
S
Caanada

29%

Baaltische staten en Rusland

14%
%

Zu
uid Europa
15%

244%

Weest Europa
Neederland
Occeanië
Zu
uid Afrika

In 2010 was
w 45% van
n de houtpelllets voorzien
n van een duurzaamheiddscertificaat en dit is
toegenomeen tot 85% in
n 2011 (Gohh et al., 2011
1 en Goh & Junginger,
J
22013). Het peercentage
voor 2010 is alleen geb
baseerd op ggegevens van
n Essent en heeft dus geeen betrekkin
ng op het
gehele voluume. Het aaandeel houtpeellets voorziien van een duurzaamheeidscertificaaat lag, als
gevolg hierrvan, in 201
10 waarschijnnlijk al hogeer dan 45%. De daadweerkelijke gro
oei tussen
2010 en 20011 ligt dus lager dan opp basis van de
d gepresentteerde gegevvens het geval lijkt te
zijn. Figuur 3.14 geeft voor
v
de versschillende herkomstgebieeden de matee van certificeering van
de houtpelllets aan.
Het duurzaaamheidscerttificaat dat heet meeste wo
ordt toegepasst is het Greeen Gold Label (GGL)
(51,8%) enn dan voorall voor houtppellets uit Noord
N
Amerika, de Baltiische staten en ZuidEuropa (Gooh & Jungin
nger, 2013). Daarnaast wordt
w
het Lab
borelec Labeel (33,5%) toegepast.
Zowel het GGL als hett Laborelec llabel hantereen criteria vo
oor de duurzaame herkom
mst van de
grondstof voor de hou
utpellets en daarbij worden de cerrtificatiesysteemen FSC en
e PEFC
gebruikt om
m aan te toneen dat aan dee criteria worrdt voldaan.
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Figuur 3.14
Mate van certificatie per herkomst van de door Nederlandse energiebedrijven in 2010 en 2011 ingezette houtpellets (in kton) (Goh & Junginger, 2013)
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g binnen de houtketen
3.8 Prijsoontwikkeling
De biobaseed economy is erop gericcht zo veel mogelijk
m
toeg
gevoegde waaarde binnen de keten
van aan biomassa
b
gerrelateerde grrondstoffen en producteen te realiseeren. De lad
dder van
Lansink enn dus cascaadering speeelt daarbij een
e
belangrijke rol. Daat wordt niet alleen
ingegeven door het feitt dat er zuinigg met natuurrlijke hulpbro
onnen dient tte worden om
mgegaan,
maar ook vanuit
v
de viisie dat de ggrondstoffen een grotere bijdrage kuunnen levereen aan de
economie indien
i
ze langer in de maateriaalkringlloop kunnen worden gehoouden.
De schem
matische weeergave van een aantal productiek
ketens uit dde houtsecto
or in de
onderstaande figuur 3.1
15, maakt meeteen inzichttelijk dat er in
i de ene ketten meer toeg
gevoegde
waarde kann worden geecreëerd dann in de andeere. De waaarden in de figuur zijn enigszins
gedateerd, maar illustrreren de verggelijking tusssen regulierre houtketenn en de hern
nieuwbare
energieketeen goed. Biinnen de reeguliere hou
utketen kan veel meer toegevoegdee waarde
worden gerrealiseerd.
Figuur 3.15
n drie productiieketens en de waarde van de
d houtige biom
massa daarbinnen (Bron:
Schematischee weergave van
Janssens, 20005)

Het is hierbbij echter weel belangrijk er rekening mee te houd
den dat niet eelke kubiekee meter of
ton hout geschikt is voor elke toepassing.. Binnen de bosbouw wordt bijv
voorbeeld
onderscheid gemaakt tu
ussen verschhillende kwaaliteiten (ron
nd)hout, sortiimenten gen
naamd. In
volgorde van
v afnemend
de kwaliteit wordt onderrscheid gemaakt tussen fineerhout, zaaghout,
z
paalhout, kisthout,
k
vezzelhout, haar
ardhout en sinds enige tijd
t ook eneergiehout. Fiineerhout
wordt toeggepast voor de productiie van fineeer en is het meest hooggwaardige sortiment.
s
Zaaghout gaat naar rondhoutzageerijen en veervolgens naaar de bouw
w, meubelseector etc.
Kisthout gaat ook naarr rondhoutzaagerijen, maaar wordt geb
bruikt in de emballage-iindustrie.
Vezelhout is geschikt voor de prodductie van plaatmateriaa
p
al en pulp vooor de produ
uctie van
papier en karton.
k
Haarrdhout en ennergiehout worden
w
energ
getisch ingezzet. Energieehout kan
zowel bestaaan uit rondh
hout, tak- enn tophout of hele bomen.. Als gevolg van de grotere vraag
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naar hernieuwbare energie treden verschuivingen op in de prijsverhoudingen tussen de
sortimenten. Met name aan de onderkant van de kwaliteitsketen. Zo schuiven de prijzen van
vezelhout en energiehout steeds dichter naar elkaar of zijn ze soms al gelijkwaardig of
energiehout levert meer op dan vezelhout.
De verschillende kwaliteiten werken door in de producten die ervan worden gemaakt en de
prijzen van die producten.
De houtkwaliteit en daarmee de toepassingsgebieden van het hout verschilt ook binnen een
boomstam. Een stam van zaaghoutkwaliteit levert niet alleen hoogwaardig bouwhout, maar
ook kisthout en resthout (bijv. zaagsel en houtchips). De rondhoutzagerij bepaalt uiteindelijk
welke producten uit een stam kunnen worden gezaagd.
Ook binnen het resthout dat vrijkomt bij de primaire en secundaire houtverwerking kunnen
verschillende kwaliteiten worden onderscheiden. Dit heeft onder andere te maken met het
vochtgehalte ervan. Daarnaast zijn witte houtkrullen van naaldhout meer gewild dan zaagsel
van tropisch hardhout, omdat ze andere eigenschappen hebben en dus ook andere
afzetkanalen kennen.
Dit zijn allemaal factoren die dienen te worden meegenomen tijdens een analyse van de
waardeontwikkeling binnen de houtketen. Voor deze studie voerde dit te ver. In plaats
daarvan zijn in tabel 3.14, 3.15 en 3.16 de prijzen gegeven voor een aantal producten die op
verschillende plaatsen in de houtketen worden geproduceerd, met als doel de
prijsontwikkeling te laten zien. De prijzen in tabel 3.14 zijn gebaseerd op de waarde en het
volume of hoeveelheid van de productie van naaldhout in Nederland, de import uit Duitsland
en de Nederlandse export. In het geval van de import is er gekozen voor Duitsland, omdat de
ervaring leert dat de gegevens over de import vanuit Duitsland over het algemeen
betrouwbaar zijn en dat daarnaast de hoogte van de gemiddelde transportkosten voor alle
producten relatief gelijk zijn. De prijzen zijn uitgedrukt in euro per ton droge stof.
Tabel 3.14
Prijzen voor verschillende houtproducten van naaldhout die door Nederlandse bedrijven in 2010 in Nederland zijn
ingekocht, vanuit Duitsland zijn geïmporteerd of door Nederlandse bedrijven zijn geëxporteerd en als materiaal
zijn toegepast (Bron: Probos en CBS handelsstatistieken
Productie Nederland
Import uit Dui
Export totaal
Producten
Prijs (Euro/ton ds) Prijs (Euro/ton ds) Prijs (Euro/ton ds)
Materiaaltoepassing hout
Rondhout (totaal)

236

223

154

Rondhout (zaag- en fineerhout)

215

Onbekend

136

Rondhout (overig)

241

Onbekend

67

Gezaagd vuren

Onbekend

380

421

Gezaagd en geschaafd

Onbekend

419

635

Gezaagd en gevingerlast

Onbekend

526

1.074

Verduurzaamde ronde palen

Onbekend

828

321

Pallets

Onbekend

273

271

Ramen en kozijnen ervoor

Onbekend

355

3.846

Deuren

Onbekend

2.253

1.495
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In tabel 3.14, maar ook in de tabellen 3.15 en 3.16, kunnen de prijzen voor de productie,
import en export niet één op één onderling worden vergeleken. In de importprijzen zitten de
transportkosten namelijk verwerkt en zal de invloed van marges van de tussenhandel ook
groter zijn. In het geval van de Nederlandse productie, die betrekking heeft op rondhout of
verse chips, heeft de prijs voor rondhout betrekking op de prijs die de Nederlandse
rondhoutverwerker heeft betaald en betreft de prijs voor de verse houtchips (tabel 3.15) de
prijs op de plek waar het hout is geoogst.
De prijzen voor verschillende producten van naaldhout in tabel 3.14 laten een duidelijke
ontwikkeling zien van rondhout, dat de grondstof vormt voor de overige producten in de
tabel, naar deuren. Het creëren van toegevoegde waarde is het duidelijkste vast te stellen
voor de drie typen gezaagd hout. De prijs voor gezaagd gevingerlast9 naaldhout ligt 38%
hoger dan voor onbewerkt gezaagd naaldhout. Voor het produceren van het gevingerlaste
naaldhout dienen dan ook veel meer handelingen te worden verricht dan voor het produceren
van het onbewerkte gezaagde hout.
De prijs per m3 voor pallets en vensters en vensterdeuren ligt lager dan op basis van de prijs
per m3 voor het gezaagd naaldhout te verwachten is en de prijs per m3 voor deuren ligt weer
erg hoog. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te voeren. De eerste en vermoedelijk de
belangrijkste oorzaak ligt in de registratie van kant-en-klare houtproducten binnen de
internationale handelsstatistieken. In de handelsstatistieken worden deze producten namelijk
in stuks geregistreerd en daarnaast vallen meerdere producttypen onder dezelfde
productgroep. De exacte hoeveelheid hout (m3) die in de producten is verwerkt is als gevolg
hiervan niet bekend. De aannames voor het houtaandeel kunnen worden afgeleid uit de
conversiefactoren voor kant-en-klare houtproducten die staan vermeld in bijlage 2 (0,033 m³
per pallet en 0,04 m³ per venster of deur). Een andere mogelijke reden is dat het gezaagde
naaldhout dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld pallets een lagere kwaliteit heeft dan het hout
voor bijvoorbeeld kozijnen of bouwhout. De gemiddelde prijs van dit gezaagde naaldhout
voor pallets zal daarom lager liggen dan de in tabel 3.14 vermelde prijs. Met name in het
geval van deuren worden er naast het gezaagde naaldhout tijdens het productieproces ook
andere grondstoffen, zoals plaatmateriaal, toegevoegd. De berekende prijs per m3 kan dus
niet alleen aan het gezaagde naaldhout worden toegeschreven.
Tabel 3.15 heeft betrekking op houtpulp (cellulose) en papier en karton. Er is onderscheid
gemaakt tussen de gemiddelde prijzen per productgroep voor de totale Nederlandse import
en export. De prijzen zijn uitgedrukt in euro per ton droge stof.
Tabel 3.15
Prijzen voor houtpulp (cellulose) en papier en karton die door Nederlandse bedrijven in
2010 zijn geïmporteerd geëxporteerd en als materiaal zijn toegepast (Bron: CBS
handelsstatistieken)
Materiaal toepassing papier en karton
Import totaal
Export totaal
Prijs (Euro/ton ds)
400

Prijs (Euro/ton ds)
519

Semi-chemische pulp

731

620

Chemische pulp

662

619

Oudpapier

114

177

Krantenpapier

487

669

Grafisch papier

900

870

Overig papier en karton

809

1119

Mechanische pulp
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De prijzen in tabel 3.15 brengen goed de verschillende kwaliteiten van de producten tot
uitdrukking. Wanneer de prijzen van pulp en papier worden vergeleken dan zou hieruit de
conclusie kunnen worden getrokken dat de waardeontwikkeling beperkt is. Het is echter niet
zo dat voor de productie van 1 ton papier ook 1 ton houtpulp nodig is. De grondstof voor
krantenpapier bestaat in Nederland bijvoorbeeld voor minimaal 80% uit oudpapier. Voor de
totale Nederlandse productie van papier en karton (2.868 kton) is door de Nederlandse
papier- en kartonindustrie ongeveer 530 kton houtpulp en 2.206 kton oudpapier verwerkt. De
verhouding houtpulp oudpapier is dus ongeveer 1 staat tot 4. Daaruit kan worden afgeleid dat
er wel degelijk een grote toegevoegde waarde wordt gecreëerd.
In tabel 3.16 is voor een aantal producten, die energetisch in Nederland wordt toegepast, een
overzicht van de prijzen voor inkoop op de Nederlandse markt, de importprijs en de
exportprijs weergegeven. De prijzen zijn uitgedrukt in euro per ton droge stof.
Tabel 3.16
Prijzen voor verschillende houtproducten die door Nederlandse bedrijven in 2010 in Nederland zijn
ingekocht, zijn geïmporteerd of door Nederlandse bedrijven zijn geëxporteerd voor energetische toepassing
(Bron: Probos en CBS handelsstatistieken)
Energetische toepassing
Productie Nederland
Import totaal
Export totaal
Prijs (Euro/ton ds)
Haardhout (naald en loof)

Prijs (Euro/ton ds)

Prijs (Euro/ton ds)

Onbekend

128

129

Houtchips (energiehout vers)

35¹

Onbekend

35¹

Houtchips (resthout)

Onbekend

116

66

Zaagsel (droog en vers)

Onbekend

156

114

Houtpellets

Onbekend

134

138

¹ prijs op de plek waar de biomassa is geoogst (Bron: Boosten en Oldenburger, 2012).
Hoewel er geen gedegen analyse aan ten grondslag ligt maken de prijzen in tabel 3.16 wel
duidelijk dat de prijzen voor hout en houtproducten die energetische worden toegepast een
stuk lager liggen dan de prijzen voor de producten in de tabellen 3.14 en 3.15. Dit heeft aan
de ene kant te maken met de toegevoegde waarde die binnen de houtketen wordt
gerealiseerd. Aan de andere kant heeft het ook te maken met de plek waar de energetisch
toegepaste houtproducten vrijkomen en met de houtkwaliteit. Deze houtproducten of het
hout waarvan ze zijn gemaakt hebben veelal een lage kwaliteit en worden in veel gevallen
als restproduct opgevat. De prijs voor het geïmporteerde zaagsel is relatief hoog. Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat een deel van dit zaagsel een relatief hoge
kwaliteit heeft die waarschijnlijk wordt ingezet voor de kleindierhouderij.
De overzichten in de tabellen 3.14, 3.15 en 3.16 geven een indicatie van de prijzen op
verschillende plaatsen in de houtketen. Conclusies over de waardeontwikkeling binnen de
houtketen kunnen hieruit niet worden afgeleid. Alvorens conclusies te kunnen trekken dient
er een nauwkeurige analyse van de waardevermeerdering binnen verschillende sectoren van
de Nederlandse houtketen te worden uitgevoerd. Deze gedetailleerde informatie is
onontbeerlijk voor het uitvoeren van een betrouwbare en gedegen analyse.
Bruto toegevoegde waarde
De bruto toegevoegde waarde wordt gebruikt om de waardeontwikkeling binnen een
bedrijfstak tot uitdrukking te brengen. Deze waarde wordt jaarlijks door het CBS voor
verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie berekend. Het betreft het verschil
tussen de prijs van de grondstof en de waarde van het geproduceerde product. Figuur 3.16
toont de ontwikkeling binnen de bruto toegevoegde waarde die is gecreëerd door de
bosbouw, houtindustrie en papierindustrie in de periode 2007-2011. Deze sectoren
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Doel van deze studie was met name het verschaffen van inzicht in de houtstromen binnen
Nederland. Daartoe is een aantal houtstroomdiagrammen opgesteld die de situatie
gedetailleerd weergeven. De werkwijze is dusdanig dat deze houtstroomdiagrammen op
relatief eenvoudige wijze kunnen worden geüpdatet voor recentere jaren of met nieuwe
gegevens. Tijdens het opstellen van de diagrammen is een groot aantal aannames gemaakt
over de verdeling van houtstromen over verschillende sectoren en daarnaast zijn bepaalde
stromen ingeschat op basis van bij Probos beschikbare kennis over de bos- en houtsector en
de verhoudingen daarbinnen.
De resultaten van de studie zijn zeer waardevol, omdat dit de eerste keer sinds lange tijd is
dat er weer een dusdanig overzicht van de Nederlandse houtsector is opgesteld. Het is echter
wel belangrijk er rekening mee te houden dat de resultaten dus deels zijn gebaseerd op
aannames en inschattingen, omdat harde cijfers ontbreken. Het verdient aanbeveling deze
aannames en inschattingen via gedetailleerde studies om te buigen naar harde(re) cijfers,
zodat de houtstroomdiagrammen een nog grotere waarde krijgen.
Binnen deze studie is ervoor gekozen tonnen droge stof als generieke eenheid te hanteren.
Vanuit de energetische kant bezien is dit een zeer handige eenheid. Wanneer echter
bijvoorbeeld de impact op ecosystemen dient te worden vastgesteld dan zouden de waarden
beter in m³ rondhoutequivalent (m³ rhe) kunnen worden uitgedrukt. Vanuit de chemische
industrie is men wellicht meer geïnteresseerd in het volume aan vezels die door de
houtstromen wordt vertegenwoordigd. Daarvoor zou een nieuwe eenheid
houtvezelequivalent (m³ rhe) kunnen worden geïntroduceerd. Deze eenheid is reeds in een
houtstromenstudie in Duitsland toegepast (Weimar, 2011). Het is dus mogelijk de
houtstroomdiagrammen in verschillende eenheden uit te drukken. Het voerde voor deze
studie te ver voor elke eenheid een houtstroomdiagram te maken, maar dit kan in de
toekomst wel worden gedaan.
Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam en aantoonbaar legaal geproduceerd wordt
(periodiek) in beeld gebracht voor de productgroepen industrieel rondhout, gezaagd hout,
plaatmateriaal, houtpulp, papier en karton en houtpellets. Dit gebeurt via studies van
Stichting Probos en het Copernicus Instituut. Met uitzondering van houtpellets worden de
duurzaamheid en legaliteit van energetisch ingezette houtige biomassa nog niet in beeld
gebracht. Dit betreft zowel primaire houtige biomassa uit bos, natuur en landschap als
secundaire houtige biomassa uit de houtverwerkende industrie. Hiervoor kunnen meerdere
oorzaken worden genoemd. Een eerste, en mogelijk de belangrijkste, oorzaak is het feit dat
er op dit moment nog geen goede landelijke monitoring (incl. volumes, herkomsten etc.) van
deze houtstromen bestaat. Door het ontbreken van een dergelijke monitoring is het ook niet
mogelijk inzicht in de duurzame en legale herkomst te verkrijgen. Een tweede oorzaak is het
ontbreken van certificaten en verklaringen waarmee de duurzaamheid en/of legaliteit van een
deel van deze houtstromen binnen de houtketen kan worden aangetoond. Door het ontbreken
hiervan wordt het ook moeilijk een marktaandeel te berekenen.
Tijdens deze studie is ook geprobeerd inzicht te geven in de waardeontwikkeling binnen de
houtketen door de prijzen van de houtproducten op een aantal plaatsen in de keten weer te
geven. Het uiteindelijke doel van het geven van meer inzicht in de waardeontwikkeling
binnen de houtketen is te laten zien welke economische bijdrage de hout- en papiersector
leveren en de vergelijking te maken met energetische toepassing van hout en houtige
biomassa. Tijdens deze studie is gebleken dat voor het geven van een goed en betrouwbaar
beeld van de waardeontwikkeling binnen de Nederlandse houtketen er op dit moment in
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Nederland onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Er is een gedegen en gedetailleerde
studie nodig om dit inzicht in de waardevermeerdering te verkrijgen.
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BIJLAGEN

Bijlage 1
Binnen deze studie gehanteerde conversiefactoren voor hout en houtproducten (excl. kant-en-klare houtproducten)
Eenheid
Productgroep

m³ rhe

Tonnen

Odt

Vochtgehalte

Opmerking

Bron

Nederlandse oogst industrieel rondhout

1

0,836

0,5

50% vocht

Van m³ naar tonnen op basis van een
gewogen factor: 65% van de oogst is
naaldhout en 35% is loofhout
naaldhout: 780 kg/m³ en loofhout: 940
kg/m³

Rondhout (naald)

1

0,78

0,5

50% vocht

Probos op basis van rondhoutenquête

Rondhout (loof)

1

0,9

0,5

50% vocht

Probos op basis van rondhoutenquête

Rondhout (tropisch NL)
Chips uit bos en landschap (incl. zagerij
chips)

1

1,181

0,78

22% vocht

Probos op basis van rondhoutenquête

0,5

50% vocht

Brandhout

1

0,94

Resthout (vers)

3

0,674

Energiepellets

Gezaagd naaldhout

0,5

3
2,2

1,35

1

0,517

2,1 m³ rondhout per oven droge ton
521 kg oven dry per vaste m³

50% vocht

Probos op basis van rondhoutenquête
1 m³ schorst vast is 445 kg droge
stof

0,445

Schors
Resthout (droog)

50% vocht

0,85

15% vocht

0,925

5-10% vocht (gem. 7,5%)

0,85

15% vocht
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Bron Oostenrijk Klima-Activ energie
holz via Reinoud Seegers
Probos

1067 kg ovendry per m³ massief en
2,54 m³ rondhout per m³ massief

UNECE, 2010, Forest product
conversion factors for the UNECE
region, United Nations, Genève, 40 p.
Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

Eenheid
Productgroep

m³ rhe

Tonnen

Odt

Vochtgehalte

Opmerking

Bron
Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

Gezaagd loofhout

1,41

0,68

0,85

15% vocht

Gezaagd tropisch loofhout

1,82

0,85

0,85

15% vocht

1,3

0,661

0,85

15% vocht

Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

OSB

1,63

0,613

0,85

15% vocht

Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

Vezelplaten

1,45

0,85

15% vocht

Probos

15% vocht

Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

15% vocht

Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

15% vocht

Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

15% vocht

Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

Spaanplaat

MDF

Hardboard

Zachtboard

Tropisch tri/multiplex

1,68

2,03

0,83

2,3

0,713

0,912

0,289

0,65

0,85

0,85

0,85

0,85
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Eenheid
Productgroep

Fineer

m³ rhe

Tonnen

1,45

Odt

0,65

Vochtgehalte

0,85

Opmerking

Bron

15% vocht

Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

1,9

0,65

0,85

15% vocht

Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

Platen

1,58

0,65

0,85

15% vocht

Probos

Alle tri/multiplex

1,65

0,65

0,85

15% vocht

Probos en UNECE, 2010, Forest
product conversion factors for the
UNECE region, United Nations,
Genève, 40 p.

Mechanische pulp

2,5

1

0,9

10% vocht

Probos en VNP

Semi-chemical

2,5

1

0,9

10% vocht

Probos en VNP

Tropisch fineer

Chemisch

4,9

1

0,9

10% vocht

Probos en VNP

Oud papier

1,28

1

0,9

10% vocht

Probos en VNP

Krantenpapier

2,8

1

0,9

10% vocht

Probos en VNP

Grafisch papier

3,5

1

0,9

10% vocht

Probos en VNP

3,25

1

0,9

10% vocht

Probos en VNP

Overig papier en karton

53

Bijlage 2
Binnen deze studie gehanteerde conversiefactoren voor kant-en-klare houtproducten
CBS code

Omschrijving

CBS eenheid

Eenheid voor conversie Conversiefactor Eenheid na conversie

44140010

lijst-tropisch

kg

TON

1,7 m³

44140090

lijst

kg

TON

1,7 m³

44151010

pakkist

kg

TON

2 m³

44151090

kabelhaspel

kg

TON

2 m³

44152020

laadborden

stuks

stuks

0,0333 m³

44152090

laadborden, andere

kg

TON

2 m³

44160000

vaten, kuipen

kg

TON

2 m³

44170000

gereedschap

kg

TON

1,4 m³

44181010

vensters-tropisch

stuks

stuks

0,04 m³

44181050

vensters-naaldhout

stuks

stuks

0,04 m³

44181090

vensters-andere

stuks

stuks

0,04 m³

44182010

deuren-tropisch

stuks

stuks

0,04 m³

44182050

deuren-naaldhout

stuks

stuks

0,04 m³

44184000

bekisting

kg

TON

1,7 m³

44185000

dakspanen

kg

TON

1,7 m³

44186000

palen, balken

kg

TON

1,7 m³

44187100

mozaiekpanelen

m2

m²

0,0125 m³

44187200

vloer,andere,meerdere lagen m2

m²

0,0133 m³

44187900

vloer,andere

m2

m²

0,0133 m³

44189010

gelamineerd hout

kg

TON

1,7 m³

44189080

ander

kg

TON

1,7 m³

44190010

tafel-keukengerei-tropisch

kg

TON

1,7 m³

44190090

tafel-keukengerei-andere

kg

TON

1,7 m³

44201011

beeldjes-tropisch

kg

TON

1,7 m³

44201019

beeldjes-andere

kg

TON

1,7 m³

44209010

inlegwerk

m³

m³

44209091

andere-tropsisch

kg

TON

1,7 m³

44209099

ander

kg

TON

1,7 m³

44211000

kleerhangers

stuks

stuks

0,00025 m³

44219091

houtwaren van vezelplaat

kg

TON

1,7 m³

44219098

houtwaren andere

kg

TON

1,7 m³

94033011

bureaus

kg

TON

1 TON

94033019

kantoormeubel,ander

kg

TON

1 TON

94033091

kasten

kg

TON

1 TON

94033099

kasten, ander

kg

TON

1 TON

94034010

keukens, element

kg

TON

1 TON

94034090

keukens, ander

kg

TON

1 TON

94035000

slaapkamer meubels

kg

TON

1 TON

94036010

zit-eetkamer meubels

kg

TON

1 TON

94036030

meubels voor winkels

kg

TON

1 TON

94036090

andere meubels van hout

kg

TON

1 TON

94060020

bouwwerken van hout

kg

TON

1 TON

54

1 m³
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