Te veel dikke bomen in het bos?
Het aandeel dikke bomen in het Nederlandse bos neemt als gevolg van het
huidige bosbeheer steeds verder toe. Er bestaat de vrees dat deze toename
leidt tot problemen bij de rondhoutverwerkende industrie en daarmee bij de
rondhoutafzet. Dit Bosbericht laat zien of deze vrees terecht is. Daarnaast
worden de resultaten gepresenteerd van het jaarlijkse onderzoek onder alle
rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland.
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Figuur 1: Ontwikkeling van de verdeling (in %) van de staande voorraad in het Nederlandse bos
over de diameterklassen (dbh).
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Figuur 3: Verbruik zagerijen naar houtsoort in 2007
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Tabel 1 Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 2007 (x 1000 m3 met schors)
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Zagerijen
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Papier/kartonfabrikanten
Plaatfabrikanten
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Verbruik
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106
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* Geen verbruik opgegeven i.v.m. herleidbaarheid tot individuele bedrijven.

bos. Vanwege de gestegen prijzen van oud

papier verwachten de bedrijven in 2008 meer
rondhout te verwerken.

Houtsoorten
De grote beschikbaarheid van vuren stormhout
heeft er toe geleid dat in 2007 niet grenen,
maar vuren de belangrijkste houtsoort is voor
de Nederlandse rondhoutverwerkende industrie met een aandeel van 27% (225.000 m3).
Populier komt met een aandeel van 21% op de
tweede plaats, gevolgd door grenen (17%).
Het meeste vuren wordt gebruikt als zaaghout
(40%), paalhout (34%) of voor de productie
van papier (27%). Populier wordt vooral
gebruikt als zaaghout (66%) en als papierhout
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Tabel 2 Nederlandse rondhoutexport per sortiment(x 1000 m 3 met schors)
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Figuur 4: Export rondhout naar houtsoort in 2007
(totaal = 639.000 m3 met schors)
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