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De betekenis van de bedrijfskolom bos- en
hout voor de Nederlandse economie
Bossen vervullen diverse
functies. Daarvan is de
houtproductiefunctie voor
zowel de economie van het
bosbedrijf zelf als voor het
overige bedrijfsleven in de
bedrijfskolom van groot
belang.
Doel van deze notitie is
inzicht verschaffen in de
betekenis die de
bedrijfskolom bos- en hout
voor de Nederlandse
economie heeft waar het
gaat om het aantal
bedrijven, de daarin
werkzame personen, de
grondstofinzet, de
produktie, de omzet en het
aandeel inlands hout in het
grondstofpakket.
In deze notitie wordt inzicht gegeven in de bedrijfskolom, daarbij "de boom" volgend van boomzaad tot eindprodukt.
Instandhouding en verbetering
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van de bedrijfskolom via zogenaamde ketenaanpak waarbij de
bedrijfskolom wordt doorgelicht
en op onderdelen actie wordt ondernomen vindt ondermeer ook
erkenning in het regeringsstandpunt inzake het Bosbeleidsplan.
In dit overzicht vormt hout uit
Nederlandse bossen het uitgangspunt; hoewel een zuivere
scheiding tussen hout afkomstig
uit Nederlandse bossen en hout
afkomstig uit het buitenland niet
altijd scherp te maken valt.
De keten van zaad tot eindprodukt omvat:
1.
2.
3.
4.
5.

de boomzaadhandel;
de bosplantsoenkwekers;
de bosplantsoenhandel;
de rentmeesters;
de machine-, gereedschapsen werkkledinghandel;
6. de bosbouwambachtbedrijven;
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7. de bosbedrijven;
8. de inlands rondhouthandel;
9. de rondhout- transportbedrijven;
10. de zagerijen;
11. de emballage- en palletindustrie;
12. de
houtimpregneerbedrijven;
13. de papier- en kartonindustrie;
14. de klompenmakerij;
15. de spaanplaat- en vezelindustrie;
16. de fineerbedrijven.
Het overzicht pretendeert niet
geheel volledig te zijn. Facilierende instellingen in het bedrijfsleven onderzoek voorlichting en
onderwijsveld zoals branche organisaties, vakbonden, DL0 instituten, IKC's en IPC's blijven
buiten beschouwing. Het geeft
echter wel een indruk van het
scala van bedrijven, die in hun
economisch functioneren afhan-
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kelijk - of in ieder geval mede
afhankelijk - zijn van de bosbedrijven. Zij hebben allen economischel commerciële belangen
bij hout en bos.

De bedrijfskolom nader
beschouwd
De hierna volgende opsommingen van bedrijven, zegt op zich
nog niets omtrent het gewicht dat
daaraan moet worden toegekend. Teneinde daar meer inzicht
in te geven volgt in onderstaande
tabel een globale uitwerking van

de bedrijfskolom naar het aantal
bedrijven, aantal werkzame personen, grondstof inzetlomzet,
produktie en aandeel inlands
hout in het grondstofpakket.

Levering van boomzaden van het
bosbedrijf komt sporadisch voor.
De bosboomzaadhandel is vaak
geïntegreerd met de bosplant;
soenhandellsector.

Bosboomzaadhandel

Bosplantsoenkwekers

De bosboomzaadhandellevert in
hoofdzaak door haar zelf ingezamelde respectievelijk opgekochte boomzaden aan bos- en haagplantsoenkwekers (sector 2). Een
belangrijk deel van de zaden, afkomstig uit zowel binnen- als buitenland, wordt geëxporteerd.

Van het in Nederland gekweekte
plantsoen wordt 70 tot 75% geëxporteerd. Van de binnenlandse
afzet met een productiewaarde
van f 10 à 15 miljoen wordt althans toen er nog een herbebossingsbijdrage gold naar schatting f 6 à f 8 miljoen afgenomen
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Emballage- en
palletindustrie
Op de emballagemarkt (pallets
en kosten) treden grote structurele veranderingen op:
a. verschuiving van eenmalige
naar meermalige pallets; - onder
invloed van milieuwetgeving (Verpackungsverordnung)
in
Duitsland;
b. standaardisatie van de pallets,
toeneming van produktie van pallets uit standaardhandelsmaten
van gezaagd hout en vermindering van maatpallets op specificatie. Produktie van pallets zou naar
lage lonenlanden kunnen verschuiven (voormalig Oostblok);

c. zeer snelle teruggang van de
houten kistenmarkt van 100 miljoen stuks in 1991 naar minder
dan 25 miljoen in 1993.

Houtimpregneerbedrijven
Het in de verduurzamingsbedrijven verwerkte rondhout is grotendeels afkomstig uit het buitenland en bestaat voor bijna 100%
uit naaldhout (vooral vuren en in
mindere mate grenen, lariks en
douglas).
De rondhoutimpregnerende sector is de laatste jaren geconfronteerd met nieuwe, strengere milieu-eisen van de overheid. In
overleg met het ministerie van
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VROM is de bedrijfstak overgeschakeld naar meer milieuvriendelijke methodes van verduurzaming. Hierdoor verwachten de
impregneerbedrijven,dat aan het
gebruik van verduurzaamd hout
geen beperkingen opgelegd
zouden worden. Tegen deze verwachting in, kondigden een aantal waterschappen in 1992 toch
een verbod af op het gebruik van
verduurzaamd hout. Tegen dit
verbod is door de Vereniging van
Houtimpregneerinrichtingen in
Nederland (VHN) een rechtszaak
aangespannen. De uitkomst van
deze rechtszaak was, dat het gebruik van verduurzaamd hout in

117

de waterbouw niet mag worden
verboden.
De Raad van State sprak uit, dat
elke handeling - dus ook het
slaan van palen van welk materiaal dan ook (!) - waarmee stoffen
in het water worden gebracht als
lozing moet worden gezien. Een
onbevredigende gang van zaken
die de ingewikkelde en tijdrovende vergunningsprocedure nog
steeds leidt tot een achterblijvend houtgebruik in de waterbouw. De belangrijkste reden
voor de teruglopende afzet van
verduurzaamd rondhout was
echter het tegen vallen van het
opdrachtenvolume in de gronden waterbouw.
Het rondhoutverbruik van de
impregneerbedrijven daalde in
1992 dan ook met ruim 50.000 m3
tot 131.O00 m3(zonder schors).

worden opgevangen door een
grotere inzet van oud papier en
chips.
Vurenhout levert de meest gebruikte chipsoort, gevolgd door
grenen. De kartonindustrie neemt
alleen populierenchips af.

Klompenmakerij
Een typisch Nederlandse houtverwerkingssector is de klompenindustrie.
Klompenmakerijen
zijn van oudsher gevestigd in
streken waar populieren groeien.
Het verbruik van klompenhout is
de laatste jaren erg stabiel en er
zijn ook in de toekomst geen
schommelingen te verwachten.
Jaarlijks wordt 20.000 m3 klompenhout verwerkt, waarvan populierenhout het leeuwedeel (90%)
zal blijven vormen. Dit rondhout
komt vrijwel geheel uit Nederland.

Papier- en kartonindustrie
Het rondhoutverbruik van de
Nederlandse papierindustrie is
sterk afgenomen en zal nog verder dalen: van ruim 300.000 m3in
1988 tot ongeveer 150.000 m3 in
1995. Deze daling gaat overigens relatief vooral ten koste van
het ingevoerde papierhout. Uit eigen land zal naar verwachting
80.000 m3 minder worden gebruikt.
De houtverwerkende papierindustrie voert een aantal ingrijpende wijzigingen door in haar
grondstoffenpakket. Papierhout
wordt in toenemende mate vervangen door oud papier en
chips. De vraag naar Nederlands
rondhoutlgrenen zal hierdoor
sterk afnemen (vergeleken met
1988 -30%). Desondanks blijft
grenen de belangrijkste papierhoutsoort.
Vanaf 1993 wordt door de papierindustrie geen douglas meer
geaccepteerd De daling van het
,rondhoutverbruik zal grotendeels
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Spaanplaat- en
vezelplaatindustrie
In Nederland zijn slechts twee
plaatfabrikanten die rondhout in
het produktieproces gebruiken.
Dit rondhout wordt verwerkt tot
houtwolcementplaat of cementspaanplaat. Het gebruikte rondhoutsortiment is een menging
van papierhout en spaan- en vezelplaathout. Voor de kwalitatief
betere platen wordt alleen papierhout ingezet.

Fineerbedrijven
Fineerbedrijven verwerken fineerhout tot fineer of triplex voor
meubelbedrijven 4.000 m3. Daarnaast wordt 9.000 m3 afrolhout
verwerkt door Nederlandse kistjesfabrikanten (emballage). Fineerhout bestaat voor 70% uit
populier en voor 30% uit beuk.

Slotopmerking
Uit het voorgaande komt duidelijk
de grote economische betekenis
van de bedrijven binnen de be-
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drijfskolom naar voren evenals
de omvang van de werkgelegenheid. Er vinden meer dan 14.000
mensen werk in de bos en houtsector. Zij zijn wat hun werkgelegenheid en werkomstandigheden betreft, afhankelijk van de
rentabiliteitsontwikkeling binnen
de diverse sectoren.
Het in Nederland geproduceerde
hout is voor de Nederlandse economie duidelijk van belang. Het
schept werkgelegenheid in de
bosbouwsector zelf en in de overige bedrijven in de bedrijfskolom
bos en hout (leveranciers en afnemers van het bosbedrijf). het
gaat daarbij naar rato van het
aandeel inlands hout in het
grondstofpakket om circa 8.000
a 9.000 arbeidsplaatsen.
Het inlands hout draagt bij aan
de instandhouding van vele
waardevolle vormen van werkgelegenheid (hoofd- en handenarbeid) in een rijk gediversifeerd
bedrijfsleven, dat voor een deel
afhankelijk is van export (zoals
de boomkwekerij) en van de verwerking van geïmporteerd hout
naast inlands hout.
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