SECTOR IN DE MALAISE
In de laatste twee jaar hebben 10 zagerijen, één fineerder, één heipaalfabrikant en zes klompenmakers hun activiteiten gestopt. Dat is nogal wat. In het verleden waren het vooral de kleine
bedrijven die stopten, maar vorig jaar constateerden we al dat er nu ook middelgrote bedrijven
het slachtoffer worden van de malaise in de sector. De redenen zijn niet nieuw. De grote concurrentie van goedkope import zet de marges sterk onder druk. De regering vraagt weliswaar om
loonmatiging, maar de sterk gestegen loonkosten in de afgelopen jaren hebben de concurrentie·
positie van de Nederlandse houtverwerkende industrie aangetast. Ook de steeds stringenter wordende wet· en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, natuur en arbo, vormt een
extra belasting. Zolang de eisen in de landen waar nu ons hout vandaan komt veel lager liggen
en ze dus veel minder hoeven te investeren om aan de wet· en regelgeving te voldoen, zal dit ten
koste gaan van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.
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zijn er nog genoeg mensen die nog wel mogelijkheden zien vom een gezonde en duul'zame
bos- en houtsector. Hopel ij k gaan deze mensen hun gelijk bewijzen in de komende jal'en.
De feiten

Elk jaar enquêteert Bos en Hout

alle rondhoutverwerkende bedrijven in
l'lederland (BIS-enquête). Deze bedrijven
hebben vmig jaar 865.000 m 3 rondhout
ven>vel'i<t (alle volumes in m 3 werkhout met
schms). Dit is een fmse daling ten opzichte

Neder/andse rondhoutverwer!<ende industrie 2007/2002. Houtverbrui!< en houtin!<oop uitgedru!<t
in 7000 177 3 rondhout
Sector

Aantal

Verbruik Verbruik

bedrijven

2001

2002

2002

deel toe te schl'ijven aan de zagel'ijen (tabel
2). Zagel'ijen velwerkten afgelopen jaar 9%
mindel' I'Ondhout. Maar liefst 64% is afkomstig

Inkoop
Nederland

uit het Nederlandse bos. Populier is de

2002

belangrijkste zaaghoutsomt, gevolgd dom
grenen, douglas en lariks (figuur 1).

Zagel'ijen

81

595

543

347

Klom pen makers

22
1

24

17

14

Fineerderi jen

van 2001 (-9%). Deze daling is voor een groot

Uit tabel 2 blijkt dat er slechts twee papier- en

*

kartonfabrikanten zijn die I'Ondhout velwer-

Papiel/kartonfabl'ikanten

2

199

187

127

ken. In totaal vel'bl'uikten zij 187.000 m 3

Plaatfabrikanten
Palenfabrikanten

1
15

'"
129

'"
111

23

bos. De daling van de verduurzàming van

rondhout, waarvan 68% uit het Nederlandse

'" Geen verbruik vermeld i.v.m. herleidbaal'i,eid tot individuele
bedrijven

palen, die in 1997 is ingezet, is ook vmig jaar
domgezet. WelTI er in 1996 nog 133.000 m 3
palen verduurzaamd, vmig jaar was dat nog

maar 31.000 m 3 . Een belangrijke reden hiervoor is het
De toekomst van BIS

verloren marktaandeel aan niet-verduurzaamde palen
(30.000

m3

in 2002), zoals kastanje, robinia en eik,

Waarschijnlijk is dit het laatste jaar

maar ook onbehandelde naaldhouten palen. Ook het

dat Bos en Hout de BIS-enquête

volume heipalen loopt al enkele jaren fors terug.

heeft uitgevoerd. De financier, het

Afgelopen jaar was dit -6% (51.000

m 3 ).

Tot nu toe was

er in Nederland één fineerder van niet-tropisch hout.

ministerie van Economische Zaken,
heeft besloten de houtstatistieken

Dit bedrijf heeft in 2002 zijn activiteiten verplaatst naar

in het vervolg onder te brengen bij

Afrika.

het Centraal Bureau voor de

Houtsoorten

Statistiek. Een bezu i nigi ngsbesl issing. Wellicht dat het CBS dus vol-

Populier blijft voor de Nederlandse

rondhoutverwerkende industrie de belangrijkste soort

gend jaar met vergelijkbare rond-

met 236.000 m 3 (27%) direct gevolgd door grenen
(22%) en vuren (21 %). Populier wordt met name

houtstatistieken komt, maar dit is
allerminst zeker. Dat zou jammer

gebruikt als zaaghout (57%) en voor de productie van

zijn, want de sector is gebaat bij

karton (38%). Douglas en lariks komen met 91.000 m 3

een goede informatievoorziening.

en 85.000 m 3 weliswaar pas als nummer 4 en 5 op de
lijst van meest gebruikte soorten, maar deze soorten

Patrick jansen

vormen een belangrijke inkomstenbron voor de
Nederlandse boseigenaren. Van het verwerkte volume
douglas komt maar liefst 88% uit het Nederlandse bos
en van lariks 82%.
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Rondhoutexport De totale Nederlandse export van

(niet-tropisch) rondhout bedroeg in 2002 ongeveer
445.000 m 3 (tabel 3). Dit is een grote stijging ten
opzichte van 2001 (+25%). Deze stijging komt geheel
voor rekening van het vezel hout. Nederland heeft
jammer genoeg geen afzet voor dit sortiment. Dit
betekent meestal grotere transportafstanden en dus
minder opbrengsten voor de boseigenaar en/of de
exploitant. Grenen, douglas en lariks zijn voor de
Nederlandse rondhoutexport de belangrijkste soorten
(figuur 2).
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