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In het artikel "Schets van de houtmarkt", gepubliceerd in het augustusnummer 1961, werd de situatie op de houtmarkt in Nederland geschetst.
In de navolgende beschouwing wordt bovendien enige aandacht geschonken
aan de ontwikkeling in Europa. Ook thans zijn weer enige aantekeningen
gemaakt met betrekking tot de houtprijzen.
I. De algemene economische toestand.
De gunstige economische ontwikkeling, die gedurende de jaren 1959 en
1960 het beeld in Europa bepaalde, bleef in 1961 voortduren, al tekenden
zich in de tweede helft van 1961 enige symptomen af die op een vermindering van de expansie wezen. In de Verenigde Staten ging de lichte recessie
die zich daar in 1960 openbaarde, in 1961 echter over in een opleving.
De voortdurende economische expansie leidde in verscheidene Europese
landen tot spanningen op de arbeidsmarkt. In Nederland waren deze spanningen het sterkst voelbaar in de bouwsector. Om overspanning van de
bouwmarkt te voorkomen, werden in Nederland, evenals in enkele andere
West-Europese landen, beperkende maatregelen getroffen ten aanzien van
de woningbouw. Mede tengevolge van de revaluatie werd de sterke expansie
van de Nederlandse economie enigermate afgeremd, maar de spanningen
op de arbeidsmarkt bleven voortduren. Tot deze afremming van de economische expansie en het voortduren van spanningen op de arbeidsmarkt,
werd in belangrijke mate bijgedragen door de doorvoering van de arbeidstijdverkorting.
De arbeidstijdverkorting had voor het economisch leven als geheel, een
minder gunstige invloed op de ontwikkeling van de arbeidskosten per
eenheid produkt. De concurrentiepositie van Nederland op de internationale
markt werd derhalve op twee manieren verzwakt: enerzijds door de revaluatie en anderzijds door de arbeidstijdverkorting. De groei van het economisch leven werd afgeremd, terwijl ook een achteruitgang viel waar te nemen
op de lopende rekening van de betalingsbalans.
Voorts droeg de in vele opzichten gunstige economische ontwikkeling in
1961 in hoge mate bij tot een uitgebreide internationale handel, hetgeen
leidde tot een grote vraag naar verpakkingsmateriaal. De emballage- en
papierindustrieën namen dan ook grote hoeveelheden hout van mindere
kwaliteit af, teneinde de produktie op de gestegen vraag te kunnen afstemmen.
Inmiddels verzocht Engeland tot de E.E.G. te mogen toetreden. Indien
de onderhandelingen die thans nog omtrent de toetreding worden gevoerd
tot positieve resultaten leiden, zullen de belangrijkste houtimportlanden van
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West-Europa in de E.E.G. zijn verenigd. Ook van de zijde van de houtexporterende landen Zweden, Finland en Oostenrijk, valt een steeds groeiende belangstelling voor de E.E.G. waar te nemen.
Il. Enige opmerkingen omtrent de produktie, het verbruik en de voorraden.
Hoewel omtrent de totale kap in de diverse landen geen exacte gegevens
beschikbaar zijn, mag toch worden aangenomen dat de kap in het veIlingsseizoen 1960/1961 groter was dan in het seizoen 1959/1960.
Betreffende de produktie van enkele sortimenten zijn echter wel enige
gegevens beschikbaar.
1. Rondhout van geringe afmetingen

Dit hout wordt hoofdzakelijk gebruikt als:
a. mijnhout;
b. papier- en vezelhout.
ad a. De vraag naar mijnhout, die in belangrijke mate wordt bepaald door
de toestand op de kolenrnarkt, de delftechniek en het gebruik van substitutiematerialen in de mijnbouw, onderging sedert 1957, toen in West-Europa
een kolencrisis intrad, een belangrijke daling. Hoewel deze daling aanvankelijk kon worden opgevangen door een voorraadstijging, werd de produktie
op de geringere vraag afgestemd. De totale produktie, die in de E.E.G.landen in 1957 rond 5.359.000 m 3 en in 1960 nog slechts 4.470.000 m3
bedroeg, daalde in 1961 nog verder. De Nederlandse produktie van mijnhout
in 1961 kan worden gesteld op 219.000 m3 • In vergelijking tot 1960 betekent dit een stijging met rond 18.000 m 3 •
ad b. Omtrent de geproduceerde hoeveelheid papier- en vezelhout in
1961 zijn geen gegevens beschikbaar. Wel kan er op worden gewezen, dat
de produktie van hout-pulp in Nederland in 1959 rond 115.000 ton en in
1960 rond 127.000 ton bedroeg. Een niet onbelangrijke stijging.
2. Gezaagd naaldhout
Gedurende 1961 wijzigde de produktie van gezaagd naaldhout zich niet
belangrijk in vergelijking tot 1960. De vraag naar gezaagd naaldhout was
groot. Nochtans dient hier de aandacht te worden gevestigd op de beperkende maatregelen, die werden genomen in de bouwsector. Dit leidde tot
een matiging van de vraag naar gezaagd naaldhout. Ook de arbeidsschaarste
op de bouwmarl<t droeg hiertoe bij.
Tabel I geeft een overzicht van de produktie van gezaagd naaldhout in
1000 stds in de jaren 1957 t/m 1961, van de E.E.G.-landen en van Europa
(exclusief de USSR). Opgemerkt zij, dat het hier niet uitsluitend de produktie
van inlands gezaagd naaldhout betreft.
Tabel I. Produktie gezaagd naaldhout in 1000 stds (1 standaard
België
Frankrijk
West-Duitsland
Italië
Luxemburg

1957
70
1085
1197
158
5,8
14
2529,8
11280

Nederland
EEG
Europa (excl. USSR)
• De cijfers voor 1961 zijn voorlopig.

1958
64
1085
1177
183
6,5
17
2532,5
11240

1959
60
1003
1205
144
7
19
2438
10845

= 4,672 m')
1960
64
1049
1329
152
6,6
23
2623,6
11860

1961 •
1070
1466
185
6,1
17
12005

Bron: E.C.E./F.A.O.
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Hoewel de totale Europese produktie vrij stabiel bleef, trad in Nederland
in de jaren 1957 tlm 1960 een belangrijke stijging op; in het laatste kwartaal
van 196 I echter weer een daling. Het verbruik van gezaagd naaldhout nam
hier te lande de laatste jaren aanzienlijk toe: van 383.000 stds in 1958
tot rond 470.000 stds in 1961. De verbruikstoename werd in 1961 geheel
uit de voorraden, die einde 1960 rond 250.000 stds beliepen, gedekt. Eind
1961 was de voorraad nog ongeveer 200.000 stds groot.
Eind 1961 waren de voorraden in bijna alle Europese landen groot. Dit
leidde tijdens de eerste maanden van 1962 tot enige voorzichtigheid der
kopers. Voorts is het niet uitgesloten, dat ook de nieuwe aanbiedingen tegen
enigszins verlaagde prijzen - met name van de USSR - tot deze voorzichtigheid hebben bijgedragen.
Men verwacht nu algemeen dat de vraag naar gezaagd naaldhout, gezien
de grote activiteit die ondanks de beperkende maatregelen van de overheid
in de bouwsector heerst, groot zal blijven. Hiervan kan een stimulerend
effect op de markt in gezaagd naaldhout uitgaan.

3. Gezaagd hardhout
De produktie van gezaagd hardhout was in 1961 in de meeste landen
belangrijk groter dan in 1960. Voorlopige cijfers wijzen op een stijging van
bijna 6%.
Ook in het verbruik tekende zich een stijging af. Hoewel nog niet duidelijk aanwijsbaar, blijkt er een neiging tot groter gebruik van hardhout in de
bouwsector en andere industrieën te bestaan.
Aangezien de stijging van de produktie de verbruikstoename overtrof.
namen de voorraden in verscheidene landen belangrijk toe. Nochtans werd
in het "Timber Bulletin for Europe" over het derde kwartaal van 1961, door
de F.A.O. de verwachting uitgesproken, dat bij een voortduren van de
economische expansie de stabiliteit op de hardhoutmarkt zou voortduren.
In tabel II volgt een overzicht van de produktie van gezaagd hardhout
in 1000 m 3 in de E.E.G.-staten in de jaren 1960 en 1961. Ook hier betreft
het niet uitsluitend de produktie van inlands gezaagd hardhout.
Tabel II. Produktie gezaagd hardhout in 1000 m3 .

I

-------;
België

Frankrijk

West~Duilsland

Italië
Luxemburg
Nederland

1960
310
2400
1526
1000
31
197

I

1961

stijging/daling

2500
1698
980
25
200

+ 100
+ 172
20

+

6

3

Bron: F.A.O.

4. Fineerhout, triplex e.d. en vezelplaten
De produktie van fineer, triplex e.d. vertoonde geen grote fluctuaties.
De totale Europese produktie (exclusief de USSR), die in 1960 rond
2.695.000 ma bedroeg, steeg in 1961 naar schatting met 45.000 ma. In
Frankrijk, Engeland en Finland bleef de produktie in 1961 beneden het peil
van 1960, terwijl in enkele Oost-Europese landen (Hongarije, Polen en
Roemenië) een zeer aanzienlijke stijging viel waar te nemen. In Nederland
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bleef de produktie, waarbij ook importhout werd verwerkt, met 39.600 m"
beneden het peil van 1960.
De produktie van vezelplaten, waaronder begrepen hardboard, is in de
E.E.G.-landen hoofdzakelijk beperkt tot Frankrijk en West-Duitsland. Deze
landen produceerden in 1961 respectievelijk 131.000 ton en 178.400 ton,
tegen respectievelijk 112.000 ton en 165.700 ton in 1960. De produktie in
België steeg in 1961 waarschijnlijk iets, terwijl de produktie in Nederland
met ongeveer 24.900 ton vrijwel constant bleef. De belangrijkste producent
van deze produkten was Zweden. Dit land leverde in 1960 rond 35% van
de totale Europese produktie (exclusieLde USSR) van ruim 1.700.000 ton.
lIl. De internationale handel in hout
In 1961 vond er, mede tengevolge van de economische expansie, die zich
alom manifesteerde, een levendige handel plaats in hout en houtprodukten.
Gedurende de laatste maanden van 1961 werd de toestand op de houtmarkt
minder stabiel, hetgeen vooral in de verhandelde kwanta en de prijzen tot
uitdrukking kwam. Ook in de eerste vijf maanden van 1962 bleef de min of
meer onzekere situatie voortduren. De verhandelde hoeveelheden lagen in
het algemeen lager dan tijdens de vergelijkbare periode van het vorige jaar.

1. Rondhout van geringe afmetingen
a. Mijnhout
Uit de voorlopige jaarcijfers over 1961 blijkt dat zich in de mijnhouthandel in Europa geen grote veranderingen voltrokken.
Nederland importeerde in 1961 rond 26.000 m 3 tegen rond 27.200 m 3
in 1960. De gemiddelde prijs bij import schommelde rond f 53 per ma. De
gemiddelde prijs in het tweede halfjaar van 1961 lag echter hoger dan
gedurende het eerste halfjaar.
De Nederlandse mijnhout-export was met meer dan 102.000 m 3 zeer
aanzienlijk. Praktisch dit gehele kwantum werd in West-Duitsland afgezet.
De gemiddelde prijs van dit exporthout bedroeg in 1961 f 63 per ma.
Ondanks het feit, dat van de meeste houtsortimenten de verhandelde
hoeveelheden gedurende de eerste vijf maanden van 1962 geringer waren
dan tijdens de vergelijkbare periode van 1961, lag zowel de ingevoerde als
de uitgevoerde hoeveelheid mijnhout ongeveer 1.000 m S hoger. In de
mijnhouthandel deden zich geen belangrijke prijsfluctuaties voor. Wel trokken de binnenlandse mijnhoutprijzen, op wagon station van afzending,
enigszins aan. Zij werden vastgesteld op f 60 per ma voor klasse 1 (diam.
5-9 cm) en op f 63 per m 3 voor klasse 2 (diam. 10 cm en op).
b. Papierhout
Finland, dat in 1960 reeds meer dan 50% van de totale papierhoutexport in Europa voor zijn rekening nam, vergrootte deze export gedurende
1961, in vergelijking tot 1960 met rond 1 miljoen ma tot 4.251.000 m 3 •
De belangrijkste afnemers van het Finse papierhout waren Noorwegen,
Zweden, Frankrijk en Zwitserland, terwijl ook Nederland grote hoeveelheden
afnam. Uit de voorlopige gegevens over 1961 blijkt, dat met name Noorwegen, Zweden, Frankrijk en Zwitserland de invoer van fins papierhout
vergrootten.
Nederland importeerde in 1961 in totaal 378.364 m 3 . Ten opzichte van
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1960 betekende dit een daling met ruim 5.000 mS. De belangrijkste papierhout-leveranciers van Nederland waren Finland en Canada. De Nederlandse
uitvoer van papierhout beliep in 1961 slechts 9.867 m".
De prijs van het geïmporteerde papierhout bedroeg in 1961 gemiddeld
ruim f 56 per ma, tegen ruim f 50 per m" in 1960. Omstreeks juli begon
zich een dalende tendens in de prijsontwikkeling af te tekenen, die bij de
jaarwisseling nog waarneembaar was. In de eerste vijf maanden van 1962
lag de ingevoerde hoeveelheid papierhout zeer belangrijk boven het kwantum
dat in de vergelijkbare periode van 1961 werd geïmporteerd. De prijs
schommelde rond f 50 per m". De uitvoer van papierhout liep in deze
periode enigszins terug.

2. Rond naaldhout (zaaghout)
De totale Europese export in 1961 lag ongeveer op hetzelfde niveau als
in 1960. De belangrijkste exporteurs van dit hout waren Frankrijk, Finland
en Zweden. De belangrijkste importlanden waren Italië en West-Duitsland.
Nederland importeerde in 1961 ruim 97.000 m"; ten opzichte van 1960
betekende dit een toename met 5.500 mS. Dit hout was hoofdzakelijk
afkomstig uit de USSR, Finland en Zweden. De gemiddelde prijs van het
geïmporteerde naaldhout-zaaghout bedroeg ongeveer f 100 per mS.
De Nederlandse export beliep slechts 12.300 mS. Hiervan werd rond
12.000 m" aan West-Duitsland geleverd. De prijs van het geëxporteerde
hout lag gemiddeld op f 75,50 per m3 .
In vergelijking met de eerste vijf maanden van 1961, liep de invoer in de
periode januari tot en met mei van dit jaar met rond 7.000 m 3 terug tot
rond 25.500 m3 • Ook de prijs vertoonde een daling en lag gemiddeld op
ruim f 95 per m3 • De uitvoer daalde van 4.683 m" in de eerse vijf maanden
van 1961 tot 4.419 m3 in 1962.
3. Rond hardhout (zaaghout)
De Europese handel in rond hardhout werd in 1961 gekenmerkt door een
daling van de totale export. In het bijzonder de export van België en Luxemburg liep sterk terug. De export van de belangrijkste hardhout-leverancier
Frankrijk, bleef nagenoeg constant.
De Europese import van rond hardhout was in 1961 echter groter dan
in 1960, en bedroeg rond 5,3 miljoen m3 • De belangrijkste importeurs van
rond hardhout, dat hoofdzakelijk van tropische oorsprong was, waren WestDuitsland, Italië, Frankrijk en Engeland. Maar ook België, Luxemburg en
Nederland importeerden aanzienlijke hoeveelheden.
De Nederlandse invoer van rond hardhout beliep in 1961 in totaal
329.314 m S tegen 324.247 m" in 1960. Dit betekende een stijging van
ruim lY2%' Van de totale import was in 1961 rond 74% van tropische
oorsprong. In 1960 was ongeveer 70% van tropische oorsprong. Het aandeel van het tropische hout steeg dus met 4%. De belangrijkste leveranciers
van onbewerkt tropisch hout aan Nederland waren de Franse gebiedsdelen
in Afrika, Ghana en Nigeria. De totale waarde van het in 1961 ingevoerde
tropische hardhout bedroeg f 48.108.000.
Het niet-tropische onbewerkte hardhout, hoofdzakelijk geleverd door de
E.E.G.-partners, had een waarde van ongeveer 8 miljoen gulden.
Omtrent de ontwikkeling in de eerste vijf maanden van 1962 kan worden
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opgemerkt, dat de invoer in vergelijking met dezelfde periode van 1961 zeer
belangrijk daalde, namelijk van ongeveer 145.000 m" tot ongeveer 116.000
ma.
4. Gezaagd naaldhout
Ook in 1961 waren Finland, Zweden en Oostenrijk onder de WestEuropese staten weer de belangrijkste leveranciers van gezaagd naaldhout.
Daarnaast moet de USSR worden genoemd. Finland, dat in 1960 met een
export van rond 1.133.000 stds de belangrijkste West-Europese gezaagd
naaldhout exporterende natie was, zag zijn nitvoer in 1961 dalen met 30.000
stds. Ook de uitvoer van Zweden onderging in 1961 een achteruitgang en
wel van 1.097.000 stds in 1960 tot 981.000 stds in 1961. De hoeveelheid,
die Oostenrijk in 1961 exporteerde bedroeg 646.000 stds, en l~g ongeveer
10% beneden het peil van 1960.
Zweden en Finland oriënteren zich - begrijpelijk in verband met de
geografische ligging - op landen, die gemakkelijk via zeeroutes bereikbaar
zijn: Engeland, West-Duitsland en Nederland (lage zeevrachttarieven). Uiteraard profiteert ook de USSR daarvan. Oostenrijk dat bij de export is aangewezen op vervoer over land, richt zich in eerste instantie op de buurlanden
Italië en West-Duitsland.
Op de belangrijke houtimportmarkten van Engeland en Nederland neemt
het Oostenrijkste hout dan ook slechts een ondergeschikte plaats in. Dit is
het gevolg van de zeer hoge transportkosten bij vervoer over land, die de
concurrentiepositie van het Oostenrijkse hout ongunstig beïnvloeden.
Nederland dat tot de belangrijkste houtinvoerlanden van West-Europa
moet worden gerekend, importeerde in 1960 2.238.496 ma (480.000 stds)
en in 1961 2.120.227 m" (454.000 stds) gezaagd naaldhout. In 1961 werd
30,6% (27,5% in 1960), van deze invoer gedekt door import uit Finland
en 39,6% (41 % in 1960) door import uit Zweden, terwijl de USSR met
14,2% (16% in 1960) ook een belangrijke plaats innam. De Nederlandse
export van gezaagd naaldhout was ook in 1961 slechts gering, nl. 15.941 ma.
Ten aanzien van het prijsverloop van het geïmporteerde gezaagd naaldhout
kan worden opgemerkt, dat na de sterke prijsdaling, die in 1957 inzettte, in
1960 een prijsstijging optrad. De gemiddelde prijs van gezaagd naaldhout,
die in 1959 tot ongeveer f 142 per ma was gedaald, steeg in 1960 weer tot
ongeveer f 162 per ma. Deze prijsstijging zette zich gedurende de eerste
maanden van 1961 voort. Al spoedig begon zich echter een zekere aarzeling
(zie ook het gestelde onder II.2) af te tekenen, gevolgd door een lichte prijsdaling. In de grafiek is het prijsverloop in 1961 en het eerste halfjaar van
1962 weergegeven.
Teneinde een meer gedetailleerd beeld van de prijsontwikkeling te geven,
is in de grafiek naast het verloop van de gemiddelde prijs per ma van
gezaagd naaldhout berekend op basis van de totale import, tevens het verloop van de gemiddelde prijs berekend op basis van de invoer uit Europese,
niet E.E.G.-landen (inclusief de USSR), opgenomen. Het verloop van de
gemiddelde prijs van gezaagd naaldhout, dat uit de E.E.G.-landen werd
ingevoerd, is niet in de grafiek opgenomen. Deze prijs schommelde in 1961
rond f 180 en in 1962 rond f 183 per ma. Wel is in de grafiek het algemeen
gemiddeld verloop, betekend als twaalfmaandelijks voortschrijdend gemiddelde (de "trend"), zoals die uit ter beschikking staande C.B.S. gegevens
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werd berekend, ingetekend. Deze vertoont duidelijk een voortdurende lichte
daling.
Hoe de prijsontwikkeling in dc nabije toekomst zal zijn is niet eenvoudig
te voorspellen. Wel kan getracht worden enige indicaties te geven, op grond
van voor 1962 afgesloten contracten.
Volgens het Holz Zentralblatt heeft een groep Nederlandse importeurs
omstreeks de jaarwisseling met de USSR een contract afgesloten voor de
levering in 1962 van ongeveer 40.000 stds gezaagd naaldhout tegen een
prijs van rond f 152 per m 3 c.i.f. Nederlandse haven op basis 2 X 7" UIS
(.e69,15 c.i.f. Nederlandse haven, omgerekend.el = f10,17 en I std
= 4,672 m3).
Medio februari lagen de prijzen van russisch vurehout c.i.f. Nederlandse
haven ongeveer op hetzelfde niveau als de Zweedse f.o.b. prijzen. Dank zij
de lage prijs kon het russische hout in Nederland zeer snel worden geplaatst.
Einde februari werd opnieuw een partij russisch hout aangeboden; de prijzen
van vurehout lagen enigszins hoger, maar de grenehout prijzen waren
ongewijzigd. Men verwacht, dat de heersende lage prijs op de internationale
markt voor gezaagd naaldhout in Zweden en Finland zal leiden tot een
daling van de produktie, temeer nu geen grote bestellingen werden geplaatst
en de weersomstandigheden in de eerste maanden van dit jaar ongunstig
waren.

De jongste gegevens betreffende de verkopen van Zweden, Finland en de
USSR, tonen duidelijk aan, dat voor de russische aanbiedingen op dc Nederlandse markt grote belangstelling bestaat. Nederland sloot in het cerste kwartaal van 1962 reeds contracten voor de levering van 44.000 stds russisch
hout, In 1961 contracteerde Nederland in totaal rond 65.000 stds russisch
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gezaagd naaldhout. De totale, door de USSR met West-Europese landen,
gecontracteerde hoeveelheid in het eerste kwartaal van 1962 beliep reeds
74% van de hoeveelheid die in de afgelopen jaren gemiddeld per jaar aan
deze landen werd geleverd. Finland en Zweden sloten slechts contracten tot
ongeveer 40% van de gemiddelde jaarlijkse leveranties over voorgaande
jaren.
Aangezien de levering van de thans reeds gecontracteerde partijen in de
loop van dit jaar zal plaats vinden, is het te verwachten dat de prijzen zich
op enigszins lager niveau zullen bewegen dan vorig jaar.

5. Gezaagd hardhout
De totale Europese import van gezaagd hardhout beliep in 1961 ongeveer
2.175.000 m 3 tegen 2.208.800 m3 in 1960. De Europese export gedurende
deze periode onderging in 1961 een lichte daling en beliep rond 1,6 miljoen m 3 •
Nederland importeerde in 1961 ruim 148.000 m3 , dit is 5.000 m3 meer
dan in 1960. In 1960 was 46% en in 1961 47,4% van het geïmporteerde
gezaagde hardhout van tropische oorsprong. De belangrijkste leveranciers
van gezaagd tropisch hardhout waren in 1961 Thailand, Ghana, Brits Borneo, Kongo en Frans West-Afrika. Naast de import van gezaagd tropisch
hout, verdient vermelding de invoer van gezaagd beukehout, 56.991 m3 ,
hoofdzakelijk afkomstig uit West-Duitsland, Joegoslavië en Frankrijk.
De gemiddelde prijs van het geïmporteerde gezaagde beukehout lag in
1961 met f 208 per m3 iets boven het niveau van 1960.
De totale invoer van gezaagd eikehout van ruim 16.000 m3 was voor
ruim 92% afkomstig uit Frankrijk, West-Duitsland, Japan en Joegoslavië.
De prijs onderging geen noemenswaardige verandering.
IV. Enige slotopmerkingen
Waar in het voorgaande wordt gesproken van prijzen, zijn steeds gemiddelde prijzen bedoeld, die in verband met het ontbreken van gedetailleerde
gegevens zijn berekend zonder rekening te houden met kwaliteitsverschillen
e.d. Derhalve geven genoemde prijzen slechts een globaal beeld van de
prijsontwikkeling.
Uit de gegeven schets blijkt duidelijk de enigszins aarzelende houding die
op de houtmarkt heerst. Over het algemeen liggen de verhandelde kwanta,
evenals de prijzen, op een enigszins lager niveau dan vorig jaar. Het ziet er
naar uit, dat de internationale houtmarkt zich op dit enigszins lagere niveau
gaat vastleggen. Op grond van de overweging, dat de Nederlandse houtmarkt
sterk aan de internationale houtmarkt is gebonden, mag men verwachten,
dat zich hier te lande op korte termijn geen belangrijke wijzigingen in de
huidige prijssituatie zullen voordoen.
's-Gravenhage, juli 1962.

