Bos en Hout Berichten
DE NEDERLANDSE RONDHOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN 1995
Na een jarenlange daling steeg het rondhoutverbruik in 1995 met 11 %. Alle houtsoorten droegen een
steentje bij aan de stijging, met uitzondering van eiken en beuken. Maar het is slechts een tijdelijke
opleving geweest. Komende jaren verwachten de rondhoutverwerkers dat zij 3 tot 5% minder gaan
gebruiken. In dit Bos en Hout Bericht maken we de balans op.
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het eerst helemaal in kaart gebracht. Met de
nieuwste gegevens zijn nauwkeurige
uitspraken mogelijk over vraag en aanbod
van rondhout, zowel kwantitatief als
kwalitatief (1). Dit is erg belangrijk nu
overheid en bedrijfsleven streven naar meer
inzet van (Nederlands) hout. Dat geldt voor
vrijwel alle hout, van zaaghout tot en met
vezel hout. De haalbaarheid van dit streven
blijkt uit dit laatste BIS-onderzoek.

De informatie over de Nederlandse
rondhoutmarkt komt uit onze jaarlijkse
enquête naar rondhoutgebruik in binnenen buitenland. Met dit Bedrijfsinformatiesysteem (BIS) startten we in 1988. Over
1995 enquêteerden we 175 Nederlandse
verwerkers van niet tropisch rondhout en
25 bedrijven in de rondhoutexport. Dit jaar
vroegen we hen voor het eerst naar de
diverse kwaliteiten rondhout, waarmee we
een betrouwbaar beeld kregen van de
ingekochte sortimenten. Per houtsoort
kennen we nu dus herkomst, bestemming,
dikte- en lengteklassen (sortimentsverdeling). De rondhoutmarkt is daarmee voor

In dit Bos en Hout Bericht een schets van
de rondhoutbalans met beschikbaarheid en
behoefte aan rondhout, inclusief tropisch
rondhout. Verder blijft tropisch rondhout
overigens buiten beschouwing. Van niet
tropisch rondhout komen achtereenvolgens
aan bod: binnenlands verbruik,
buitenlandse verwerking en herkomst.
RONDHOUTBALANS
De Nederlandse rondhoutbalans in 1995
staat in tabel 1. Dit overzicht is opgesteld
met gegevens uit de BIS-enquête over verbruik, inkoop en export, aangevuld met een
schatting van tropisch rondhoutverbruik.

Tijdelijke opleving Nederlandse houtoogst en
rondhou tverwerking.

Tropisch rondhout
Op grond van de netto-invoer is het
verbruik van tropisch rondhout geschat op

Tabel 1

Nederlandse rondhoutbalans (inclusief brandhout) - 1995 (x 7000 m3 met schors)
Import totaal
W.v.
niet tropisch
tropisch

648
531
117

1310

Oogst**

Verbruik Nederland
w.v.
niet tropisch
tropisch*
Export totaal
w.V. .
niet tropisch
tropisch
Voorraadtoename
w.v.
niet tropisch
tropisch*

TOTALE BESCHIKBAARHEID

* Schatting

1958

TOTALE BEHOEFTE

** Berekend volgens: Oogst = verbruik + export - import ± voorraadmutatie

1512

1403

109
409
401
8
37
37

o

1958

109.000 m l , bestaande uit 30% fineerhout
en 70% zaaghout. Deze samenstelling is
bekend uit eerder onderzoek van de
Stichting Bos en Hout voor de
Internationale Tropische Houtorganisatie.
Niet tropisch rondhout
In 1995 haalden rondhoutverwerkers
ongeveer 68% van hun houtbehoefte uit
het Nederlandse bos en importeerden 32%.
Niet al het ingekochte rondhout is meteen
verwerkt: 25.000 ml rondhout is op voorraad gelegd. Daarnaast hebben de
exporteurs hun voorraad uitgebreid met
12.000 ml . Dat is veel in vergelijking met
vorige jaren. Reden daarvoor is de relatief
lage prijs in 1995, vooral in de eerste helft
van dat jaar.
NEDERLANDS VERBRUIK NIET
TROPISCH RONDHOUT

In 1995 stijgt het rondhoutverbruik weer,
na een daling sinds 1990. De inzet steeg
met ruim 140.000 m l (+ 11 %) tot in totaal
1,4 miljoen ml (figuur 1). Deze stijging
komt voor rekening van vrijwel alle
houtsoorten met uitzondering van eiken en
beuken, die gelijk bleven. De Nederlandse
industrie verwerkte vooral populieren
(332.000 m l ) en grenen (316.000 m l ), op
de voet gevolgd door vuren (258.000 m l ).
Toch is het slechts een tijdelijke stijging. De
Nederlandse rondhoutverwerkende
industrie verwacht een daling van 3 tot 5%
in de komende jaren. Dat zal vooral te
x miljoen m3 met schors

*

prognose

1,5

merken zijn bij populieren (- 40.000 m l ) en
grenen (- 30.000 ml ). Het verbruik van niet
tropisch rondhout is te verdelen in zes
hoofdsortimenten: zagerijhout, klompenhout, fineerhout, vezel hout, paal hout en
brandhout (figuur 2). Op ieder hoofdsortiment volgt hierna een toelichting.
Zagerijhout
Zagerijen verbruikten 730.000 m l in 1995
(figuur 3). Dit is een flinke stijging ten
opzichte van het dieptepunt in 1994. Toen
was het verbruik 648.000 m l . Opvallend is
de gestage opkomst van de inlandse
houtsoorten lariks en douglas. Sinds 1990 is
de verwerking van douglas verdubbeld en
die van lariks meer dan verdrievoudigd. De
komende jaren verwachten zagerijen een
sterke terugval van het totaalverbruik,
vooral bij populieren. Men vermoedt dat de
beschikbaarheid van deze houtsoort
afneemt. Enerzijds is dit probleem
prijstechnisch van aard. De eigenaren van
populierebeplantingen vinden dat ze te
weinig krijgen voor hun populieren en
laten de bomen staan. Anderzijds is het een
'fysiek' probleem omdat vooral in polders
veel populieren gekapt zijn en vervangen
door andere boomsoorten.

Dit jaar is de enquête onder zagerijen
verder verfijnd, zodat we het rondhout van
zagerijen nu kunnen verdelen in zaaghout
met een diameter groter dan 25 cm en kisten profiel hout met een diameter kleiner
dan 25 cm. Gebleken is dat het naaldx 1.000 m3 met schors
350

gestegen in de afgelopen vier jaar: van
19.100 m l in 1991 tot 20.300 ml in 1995
(figuur 4). Het aantal klompenmakerijen
bleef hetzelfde met 33 bedrijven. Overigens
geheel tegen de verwachting in, want tot
1991 daalde het aantal gestaag door
schaalvergroti ng en ontbrekende
bedrijfsopvolging. Veel kleinere bedrijfjes
verdwenen, maar die ontwikkeling lijkt nu
tot staan gebracht.
Fineerhout
De inzet van fineerhout is sterk gestegen
van 7.200 tot 11 .100 m l . De grootste
stijging deed zich voor bij de toepassing in
fruitkistjes. Traditiegetrouw gebruiken de
Nederlandse emballageproducenten het
schilfineer uitsluitend voor de bodem van
het kistje. Voor de zijkanten gebruikt men
gezaagd vuren. Afgelopen jaar heeft men
ook een poging ondernomen om het
goedkopere schilfineer in de zijkant te
verwerken. In België deed men dat al jaren,
Maar het is hier geen succes geworden,
omdat het kistje er minder representatief
uitzag en minder goed te bedrukken was.
De producenten zijn inmiddels weer
teruggekeerd naar het oude model. De
komende jaren zal de sector minder kistjes
afzetten omdat steeds meer afnemers
kunststof kratten willen voor vervoer en
opslag van groenten en fruit. Dat heeft
natuurlijk ook gevolgen voor de
fineerproduktie,

Houtverbruik naar houtsoort -Iotaal 20,300 m3 mei schors
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Verbruik van klompenhout - 1995
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Rondhoutverwerking (excl. tropisch hout) in
Nederland - 1988 t/m 1998

Rondhoutverbruik door zagerijen
- 1990 t/m 1998
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houtverbruik van zagerijen voor ongeveer
75 tot 80% bestaat uit kist- en profiel hout.
Bij loofhout is er juist veel zaaghout: 85 tot
90%. In totaal verwerkten zagerijen
343.000 m l kist- en profielhout en 387.000
m l zaaghout. Met deze enquêteresultaten
kunnen we voor het eerst ook een
inschatting maken van de Nederlandse
oogst van de sortimenten zaaghout en kisten profielhout. In onze achtergrondrapportage, later dit jaar, zullen we daar
dieper op ingaan,

brandhout 4)

paalhout 3)

Figuur 2

Herkomst van in Nederland verwerkt
rondhout(excl. tropisch hout) - 1995

Klompenhout
Voor het eerst sinds 1991 is de
klompensector weer opgenomen in de BISenquête. Hun rondhoutverbruik is licht

Vezelhout
Vezelhout is een verzamelnaam voor de
sortimenten papierhout en spaan- en
vezelplaathout. De papier- en kartonindustrie zet uitsluitend papierhout in,
terwijl de fabrikanten van plaatmaterialen
allebei kunnen gebruiken,

Papier en karton
De totale produktie van papier en karton is
volgens de Vereniging van Nederlandse
Papier- en kartonfabrieken (VNP)
teruggelopen van 3,01 miljoen ton in 1994
naar 2,97 miljoen ton in 1995 (-1,5%),
Vanzelfsprekend met de nodige gevolgen
voor de grondstoffen inzet in de
Nederlandse papier- en kartonindustrie,
Vooral bij de op de vrije markt aangekochte
houtpulp (marktpulp). Daarvan daalde de
inzet met 20%, ook al door haar sterk
gestegen prijs, Bovendien besloot de
papier- en kartonindustrie niet nog meer

oud papier te gaan gebruiken. Ze vinden
het waarschijnlijk te duur. Medio 1995
betaalden ze voor gemengd ('bont') oud
papier 310 gu Iden per ton, een jaar
daarvoor was de prijs nog maar 170 gulden
per ton. De opmars van oud papier is voor
het eerst sinds 1992 weer gestagneerd.
Niet alle papier- en kartonprodukten zijn
verslechterd. De produktie van krantenpapier en karton is juist gestegen. Dit is erg
belangrijk voor de (rond)houtmarkt omdat
het de enige segmenten in de papier- en
kartonindustrie zijn die zelf rondhout en
chips verpulpen. Uit de grondstoffeninzet
blijkt dat producenten van krantepapier en
karton op zoek zijn gegaan naar goedkope
grondstoffen. Vervolgens kwamen ze uit bij
vezelhout op stam of in verchipte vorm. In
1995 gebruikte de papier- en karton sector
maar liefst 60.000 m 3 meer rondhout en
8.000 m 3 meer chips dan in 1994 (figuur 5
en 6). De totale inzet van eigengemaakte
pulp is in 1995 met bijna 25% gestegen.
Vurenrondhout ondervond het meeste
profijt (+35.000 m 3 ).

stijging in 1994 toch weer verder teruggelopen. Ten opzichte van de piek in 1991
(183.000 m3 zonder schors) is ruim 40%
minder rondhout verduurzaamd (figuur 7).

Heipalen
Er zit weer een stijgende lijn in het verbruik
van heipalen, na de lichte dip van 1994
(figuur 8). Zoals het er nu uitziet zal die
stijging zich in de komende jaren
voortzetten. Ongetwijfeld speelt de
overheid hier een rol in. Zij streeft naar
20% meer hout in de bouwen de houten
heipaal lijkt hiervan te gaan profiteren.
Voor 1996 verwachten de producenten een
afzetstijging van 10%.

Overige palen
Dit sortiment steeg procentueel het meest.
Absoluut was de stijging 11.000 m 3 •
Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken.
Allereerst de sterke toename in het gebruik
van hard loofhout zoals eik, robinia en
tamme kastanje (figuur 9). Ten tweede de
toetreding van een grote paalhoutfabrikant
d ie vooral naaldhoutpaaltjes produceert.

Plaatmateriaal
Er zijn slechts enkele Nederlandse
plaatfabrikanten die rondhout gebruiken in
hun produktieproces. Ze verwerken het tot
houtwolcementplaat of cementspaanplaat.
In 1995 gebt"Uikten zij 1.800 m 3 rondhout.
In navolging van de papier- en kartonindustrie gebruikte deze sector nu ook
resthout. Echter: in tegenstelling tot de
papierindustrie kocht ze geen chips, maar
Rondhout (x 1.000 m3 met schors)
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Brandhout

Brandhoutverbruik is lastig te peilen, want
industriële bewerking bestaat nauwelijks en
de groep kleinverbruikers (huishoudens) is
groot en heterogeen. Een schatting van de
SBH komt uit op 190.000 m3 , voornamelijk
eiken en beuken. Dit cijfer is verkregen
door koppeling van drie gegevens: het
rondhoutverbruik in de Nederlandse
100
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export van 382.000 m 3 • Dat is bijna
100.000 m3 meer dan de opgave van het
CBS (284.000 m3 ). Hetzelfde geldt ook voor
de import. De import die de SBH heeft
gemeten is 100.000 m3 hoger dan die van
het CBS. De netto-invoer is per saldo wel
gelijk. Hoe komt dat? De verklaring zit
vooral in de doorvoer van vezel hout, die
het CBS niet registreert. De rondhouthandel
haalt ongeveer 75.000 m 3 vezel hout uit
andere landen dat zij vervolgens doorvoert
via Nederlandse grenzen. Officiële
registratie ('inklaren') hiervan kost tijd en
geld. Gewone invoer en uitvoer zijn
vanwege belastingtechnische redenen wel
onderworpen aan inklaring. Voor doorvoer
gelden geen verplichtingen en daarom zien
handelaren daar dan ook vanaf. In de
enquêtes van de SBH is de doorvoer van
goederen daarentegen wel opgenomen. De
rest van het verschil (25.000 m 3 ) tussen het
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Chips (x 1.000 m3 met schors)
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Figuur 6

Verbruik rondhout door de
papier- en kartonindustrie 1990 t/m 1995

Verbruik chips door de papieren kartonindustrie - 1990 t/m

Figuur 7
Verbruik rondhout door
houtverduurzamingsbedrijven - 1990 t/m
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Figuur 8

Verbruik heipalen - 1993 t/m
1998

houtblokjes en de koppen van heipalen
(afgekorte stukken). In 1995 gebruikte men
ongeveer 6.500 m 3 resthout. Komend jaar
zal het aandeel resthout verder toenemen
ten koste van rondhout.

rondhoutverwerkende industrie, de
Nederlandse houtoogst en de netto-invoer
van brandhout.

CBS en de SBH is waarschijnlijk te verklaren uit uiteenlopende berekeningswijzes.

BUITENLANDSE VERWERKING

Paalhout

De totale Nederlandse niet tropische
rondhoutexport bedroeg 401 .000 m 3 in
1995, verdeeld over industrieel rondhout
(382.000 m 3 ) en brandhout (19.000 m3 ).

De industriële rondhoutexport bestaat
grotendeels uit vezelhout (78%). De vezelhoutexport is in 1995 teruggelopen van
322.000 m3 tot 298.000 m 3 (figuur 10).
De daling gaat volgens de exporteurs de
komende jaren door tot 258.000 m 3 •
De belangrijkste afnemer van Nederlands
vezelhout is de spaanplaatindustrie in
België. Die had te maken met verslechterende economische omstandigheden.
Mede door overcapaciteit is de afzet

Paalhout bestaat uit lange en korte
(perkoenen) palen voor verduurzaming,
lange palen voor heipalen en korte, niet
verduurzaamde paaltjes.

Vezelhout

Export van industrieel rondhout

Verduurzaming
De inzet van perkoenen en ander rondhout
in de verduurzamingssector is na een lichte

Naast vezel hout is al het overige rondhout
nu ook opgenomen in de enquête.
Bedrijven rapporteerden een rondhout-

van spaanplaten verder teruggelopen.
Daarnaast zijn ook nog eens de produktiekosten sterk gestegen door hogere
grondstofprijzen. De Belgische spaanplaatfabrikanten zien zich gedwongen verder te
snijden in de grondstofkosten. Het relatief
dure vezel hout is daarbij het grootste
slachtoffer. Zaagsel van resthout was altijd
al aantrekkelijk, maar sinds het eind van
1995 zijn zelfs kant- en klare chips al
goedkoper dan vezel hout. Als de verchipkosten van rondhout worden afgetrokken
van de prijs op stam, dan zijn zelfgemaakte
chips zelfs duurder dan kant- en klare
chips.

dan in 1994. De totale oogst komt uit op
ongeveer 1,3 miljoen m3 •

Invoer
De cijfers over de invoer (inclusief
doorvoerhandel) komen uit de BIS-enquête,
met uitzondering van de gegevens over
brandhout. Die komen van het CBS. De
totale invoer van niet tropisch rondhout is
531.000 m 3 • Een verdeling naar sortimenten
levert de volgende rangorde op: zaaghout
(214.000 m 3), paal hout (161 .000 m 3 ),
vezel hout (104.000 m3 ), brandhout (46.000
m 3) en fineerhout (6.000 m3 ).

CONCLUSIES
Het lijkt er overigens op dat de exporteurs
in hun prognoses geen rekening houden
met nieuwe afzetmogelijkheden. Zo komen
er op korte afstand van Nederland twee
nieuwe produktielocaties van plaatmaterialen bij: in het Duitse Meppen (MDF)
en in het Belgische Vielsalm (MDF). Dichter
bij huis komen waarschijnlijk ook nieuwe
afzetmogelijkheden: de inzet van
(rond)hout voor energiedoeleinden. De
SBH verwacht de komende jaren juist weer
een aantrekkende vraag naar vezel hout.

Overige rondhoutsortimenten
Alle overige industriële
rondhoutsortimenten zijn bekend uit de
enquêteresultaten. Dat zijn: kist- en
profielhout (17% van industriële
rondhoutexport), zaaghout (2%), fineerhout
(2%) en paal hout (1 %).
Houtverbruik naar houtsoort· lotsa121.300 m3 zonder achon

:<:~~~~tgjre~ne~n~2iken4%
%

(1) Meer informatie is te vinden in een
uitgebreide achtergrondrapportage over de
Nederlandse rondhoutmarkt, inclusief
prijsontwikkelingen en beschikbaarheid van
rondhoutkwaliteiten. Dit rapport verschijnt
over enkele maanden, maar is nu al te
bestellen bij de Stichting Bos en Hout (zie
colofon).
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- Met dit nieuwste SBH-onderzoek (BIS 95)
zijn voor het eerst alle
rondhoutkwaliteiten (sortimenten)
volledig in kaart gebracht. Per houtsoort
zijn nu niet alleen herkomst en
bestemming bekend, maar ook de
diameter- en lengteklassen
(sorti mentsverdel ing).
- Het niet tropisch rondhoutverbruik steeg
in 1995 sinds jaren met 140.000 m 3
(+ 11 %). Volgens de rondhoutverwerkers
is de opleving slechts van tijdelijke aard.
- Opvallend is de gestage opkomst van
lariks en douglas bij zagerijen. Sinds
1990 is de verwerking van douglas
verdubbeld en die van lariks meer dan
verdrievoudigd.
- Heipalenproducenten verwachten de
komende jaren een flinke stijging (10%).
x 1.000 m3 mei schors
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Verbruik overige, niet verduurzaamde palen 1995
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Export van brandhout
De export van brandhout is herleid uit de
CBS-statistieken en bedroeg in 1995
ongeveer 19.000 m3 •

HERKOMST
Nederlandse houtoogst
De Nederlandse houtoogst is toegenomen
in 1995. Dat is onze conclusie, die verder
ook terug te vinden is in de nieuwste
houtoogststatistieken van de Stichting
Bosdata. Nederlandse rondhoutverwerkende bedrijven kochten meer Nederlands
hout en de totale export van Nederlands
rondhout is net iets onder het oude niveau
gebleven. Volgens onze bevindingen is het
afgelopen jaar uiteindelijk 90.000 m3 meer
(werk)hout geoogst in Nederlandse bossen

lotaal

Kwaliteit Nederlandse houtoogst nauwkeurig
in kaart gebrachtv met BIS.

Figuur 10

Export van vezelhout - 1993 t/m 1998
- In 1995 daalde de vezelhoutexport met
bijna 25.000 m 3 • Volgens de handel zet
deze daling de komende jaren door.
Oorzaak: vervanging van vezel hout door
oud hout, chips en ander resthout.
- In 1995 is de Nederlandse houtoogst met
90.000 m3 toegenomen tot in totaal 1,3
miljoen m 3 •
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