Verwerking rondhout daalt, maar aandeel
gecertificeerd hout neemt toe
Dat de economische crisis een effect heeft op de houtmarkt is inmiddels wel
duidelijk. Ook binnen de Nederlandse rondhoutverwerkende industrie zijn de
gevolgen van de recessie te merken. Dit Bosbericht geeft de resultaten weer van
het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland
en daarin zijn de gevolgen van de recessie te zien.
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Verwerking rondhout daalt maar aandeel
gecertificeerd hout neemt toe
Figuur 1. Verbruik zagerijen naar houtsoort in 2008 (totaal = 525.000 m 3
met schors.)
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Tabel 2. Nederlandse rondhoutexport per sortiment (x 1000 m3 met schors)
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