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Rondhoutverwerking en bos groeien uit elkaar
De Nederlandse rondhoutverwerkers hebben in het afgelopen jaar meer rondhout uit
het Nederlandse bos verwerkt dan de voorgaande jaren. Dit is een gunstig teken voor
zowel de rondhoutverwerkende industrie als de Nederlandse boseigenaar. Wanneer
de resultaten uit de rondhoutenquête echter gerelateerd worden aan de uitkomsten
van de 6de Nederlandse bosinventarisatie, levert dit voor de Nederlandse rondhoutverwerking een zorgwekkend beeld op.
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Figuur 1. Verwerking in Nederland en export van rondhout afkomstig uit
het Nederlandse bos in de periode 2000-2013.
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naaldboomsoorten binnen de houtvoorraad

juni van dit jaar beschikbaar zijn gekomen

nog verder afnemen. Het grote verschil bij

1 Er zijn voor de enquête in totaal 116 rondhoutverwerkende bedrijven en 24 exporteurs
benaderd.
2 http://url4u.nl/6NBI

Figuur 2. Vergelijking tussen de aandelen van houtsoorten binnen de
Nederlandse rondhoutverwerking in 2013 en binnen de levende staande
houtvoorraad (bos) tijdens het MFV (2001-2005) en de 6de NBI
(2012-2013) (Schelhaas et al., 2014).
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Figuur 1. Verwerking in Nederland en export van rondhout afkomstig uit
het Nederlandse bos in de periode 2000-2013.
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benaderd.
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Figuur 2. Vergelijking tussen de aandelen van houtsoorten binnen de
Nederlandse rondhoutverwerking in 2013 en binnen de levende staande
houtvoorraad (bos) tijdens het MFV (2001-2005) en de 6de NBI
(2012-2013) (Schelhaas et al., 2014).
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Casper de Groot en Jan Oldenburger

Rondhoutverwerking en bos groeien uit elkaar
De Nederlandse rondhoutverwerkers hebben in het afgelopen jaar meer rondhout uit
het Nederlandse bos verwerkt dan de voorgaande jaren. Dit is een gunstig teken voor
zowel de rondhoutverwerkende industrie als de Nederlandse boseigenaar. Wanneer
de resultaten uit de rondhoutenquête echter gerelateerd worden aan de uitkomsten
van de 6de Nederlandse bosinventarisatie, levert dit voor de Nederlandse rondhoutverwerking een zorgwekkend beeld op.

2014 nr. 9

