FORSE PRIJSSTIJGINGEN OP
DE RONDHOUTMARKT
Er wordt op dit moment volop gesproken over de stijgende rondhoutprijzen.
Zo ving Probos het volgende citaat van een houthandelaar op “Bij elke
volgende houtverkoop zijn de prijzen weer hoger.” Dit Bosbericht geeft de
resultaten van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende
bedrijven in Nederland en gaat dieper in op de oorzaken van het stijgen van
de rondhoutprijzen.
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Figuur 1 – Verbruik zagerijen naar houtsoort in 2005
(totaal = 605.000 m3 met schors)
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*
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* Geen verbruik opgegeven i.v.m. herleidbaarheid tot individuele bedrijven.
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Tabel 2. Nederlandse rondhoutexport per sortiment (x 1000 m 3 met schors)

verder stijgt als gevolg van de gestegen rondhoutprijzen. De gestegen rondhoutprijzen
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Figuur 2 – Export rondhout naar houtsoort in 2005
(totaal = 525.000 m 3 met schors)

