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rondhoutverwerkende industrie. Voor

door zal zetten, anderen zien al een lichte

hoeveelheid rondhout vertegenwoordigde.

rondhoutzagerijen die leveren aan de

verbetering t.o.v. 2009. De cijfers van 2010
zullen laten zien of de rondhoutverwerking in

Palen bij Foreco (foto: Annemieke Winterink, Probos)

2009 inderdaad een historisch dieptepunt was

Crisis werkt ook in rondhoutverwerking door
Sinds 1988 brengt Probos in beeld hoeveel rondhout er in Nederland verwerkt wordt.
Er is in 2009 in vergelijking met 2008 15% minder rondhout verwerkt binnen de
Nederlandse rondhoutsector. De huidige economische omstandigheden hebben dus
ook duidelijk haar weerslag op de rondhoutsector. Dit blijkt uit de resultaten van de
jaarlijkse Probos rondhoutenquête onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in
Nederland.

of dat het tij dan is gekeerd. Daarnaast is het
interessant om te bekijken of de ontwikkelingen m.b.t. gecertificeerd hout ook leiden tot
een hoger aandeel gecertificeerd hout dat
door de rondhoutsector verwerkt wordt. Dus
voldoende redenen voor Probos om ook
volgend jaar weer in de cijfers te duiken.
Annemieke Winterink & Jan Oldenburger
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