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Over de ontwikkeling van de rondhoutprijs
Zowel over historische als toekomstige ontwikkelingen in de prijs van rondhout wordt veel gerekend. geanalyseerd en gefilosofeerd. Daarbij
wordt vaak niet voldoende rekening gehouden
met de complexiteit van het begrip "rondhout"
noch met de invloeden die uitgaan van de houtmarkt elders. In dit "Bos en Hout Bericht" wordt
vooral aandacht besteed aan faktoren waarop men
moet letten als men zich in de ontwikkeling van
rondhoutprijzen wil verdiepen.

Internationale invloeden
De prijs van rondhout wordt in sterke mate bepaald
door de prijs van de produkten die daaruit worden vervaardigd; dat geldt zeker voor de rondhoutprijs franco

fabriek. Maar die produktprijzen zijn niet een nationale
aangelegenheid.
Voor vrijwel alle belangrijke groepen rondhout en
houtprodukten geldt dat ze over de hele wereld worden
verhandeld. De fabrikanten van houtprodukten in
vooral de belangrijke importgebieden worden geconfronteerd met een aanzienlijke concurrentie van gezaagd hout, plaatmaterialen, pulp en papier uit andere
landen, veelal landen met een omvangrijke houtkap en
een belangrijke export van hout en houtprodukten. De
kostprijs en daarmee ook de rondhoutprijs waarmee de
concurrerende fabrikanten aldaar te maken hebben
bepaalt in sterke mate wat hun verkoopprijs, ook in
andere landen, minimaal moet zijn. Die rondhoutprijs
wordt op zijn beurt meer of minder sterk beïnvloed door
zowel wat zich in het bos als wat zich in de politiek afspeelt. Met andere woorden, wil men iets van de ontwikkeling van prijzen van rondhout begrijpen, dan kan
het nodig zijn zich te verdiepen in bospolitiek en boseconomie, grondstoffenpolitiek en industriepolitiek in
belangrijke exportgebieden. Uiteraard speelt ook de
politiek in de belangrijkste importgebieden een rol. Het
zijn dus vaak internationale ontwikkelingen in de prijzen van houtprodukten, extra gecompliceerd door
koersschommelingen, die in grote mate bepalen welke
prijzen, waar dan ook, voor rondhoutals grondstof kunnen worden betaald. Dit maakt een beoordeling van de
rondhoutprijs op grond van locale of zelfs nationale
vraag-aanbodverhoudingen vrijwel onmogelijk. Veel
gehoorde opmerkingen als "Indien in ons land sprake is
van een houtdeficit, of zelfs een houtschaarste waarom
stijgen de rondhoutprijzen dan niet" zijn derhalve een
te simpele benadering.

De aard van het rondhout
Er is een tweede kwestie die beoordeling en interpretatie van de ontwikkeling van de rondhoutprijs in een
bepaald land, ook Nederland, tot een niet eenvoudige
opgave maakt.
"Rondhout" is een verzamelnaam voor tal van sortimenten met verschillende kwaliteiten en bestemmingen, in de regel samengevat in grote groepen zoals

naaldzaaghout, loofzaaghout, paalhout en vezelhout
(waaronder papierhout, spaan- en vezelplaten hout).
Binnen deze grote categorieën kan men houtsoorten
onderscheiden maar ook tal van dikten en lengten, kwaliteiten en stadia van bewerking, elk daarvan met zijn
eigen prijs. Het zal dan ook duidelijk zijn dat men, sprekend over de ontwikkeling van rondhoutprijzen, exact
moet aangeven over welke houtsoort, welk sortiment,
welke kwaliteit en welke mate van bewerking men het
heeft. Een weergave van de prijsontwikkeling gedurende bijvoorbeeld de laatste 25 jaar van "vezelhout" of
zelfs "papierhout" is zinloos. Zij is bovendien misleidend, want wat is het geval:
Een bedrijf dat rondhout verwerkt zal een optimale
kwaliteit van dat hout vragen, een kwaliteit toegespitst
op zijn econimische en technologische mogelijkheden,
tenminste zolang rondhout van die kwaliteit in voldoende mate tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar is.
Zodra dat niet meer het geval is of zodra het bedrijf verwacht dat er problemen gaan komen zal het, eventueel
met veranderingen in zijn produktieproces, uitwijken
naar andere, goedkopere houtsoorten en (of) naar mindere kwaliteiten, soms zelfs naar houtafval. Dit proces is
in tal van landen allang aan de gang. Voorbeelden zijn
er te over. Zo is er de zaagindustrie die door het inschakelen van profielverspaners dunner "zaaghout" kan gebruiken. Een ander voorbeeld levert de papierindustrie
die voor zijn pulpfabricage een toenemend scala van
houtsoorten kan gebruiken. Zo is Parenco in tien jaar
tijds voor een belangrijk deel van spar op grove den
overgegaan, van lengten van 1 meter op grotere lengten,
van de aanvoer van ontschorst hout naar die van hout
met schors. En welke grote veranderingen hebben de
spaanplaten- en de vezelplatenindustrie niet in hun
grondstoffenpakket meegemaakt! En dat alles om voldoende hout tegen aanvaardbare prijzen te kunnen krijgen.
In veel beschouwingen en min of meer gedegen studies
over de historische en de te verwachten ontwikkeling
van rondhoutprijzen wordt met de hiervoor geschetste
situatie geen rekening gehouden. Een fraaie grafiek of
tabel over de historische ontwikkeling van de prijs van
rondhout, zelfs per houtsoort en per sortimentengroep
(zoals zaaghout, papierhout) zegt echter weinig of niets
als niet tegelijkertijd wordt aangegeven welke veranderingen gedurende de desbetreffende periode zijn opgetreden in de samenstelling van het sortiment (lengte,
dikte, rechtheid, gezondheid, ontschorsingstoestand,
etcetera). Deze veranderingen zijn aanzienlijk en vrijwel steeds in de richting van wat voorheen als onbruikbaar of om andere redenen als onacceptabel werd beschouwd en derhalve voor de boseigenaar niet afzetbaar
of alleen afzetbaar tegen lage prijzen was. Dit proces zal
doorgaan zolang de kwaliteit van het produkt dit toestaat en zolang de bodem van de mogelijkheden niet is
bereikt. Dit heeft uiteraard repercussies voor de houtprijs omdat nu juist die prijs zelf of verwachtingen daaromtrent de aanleiding zijn geweest tot de veranderingen
in de aard van het grondstoffenpakket.

De plaats van de prijs
Een derde probleem dat zich kan voordoen bij discussie
over de rondhoutprijs betreft de plaats waar deze is vastgesteld, waarbij de uitersten zijn de prijs voor de staande

boom (prijs op stam) enerzijds en de prijs franco fabriek
anderzijds. Voor een goed inzicht in het prijzenverloop,
in de relatie tussen rondhout- en houtproduktenprijzen
en in verhoudingen tussen prijzen, bijvooorbeeld per
land of per industriële bestemming, is de prijs franco fabriek het best hanteerbaar. Uiteraard hebben veranderingen die daarin plaats vinden meestal een effect op de
prijs op stam. Maar er zijn tal van totaal andere faktoren
waardoor die prijs op stam wordt bepaald. Enkele daarvan zijn:
- Ligging van het bos ten opzichte van de plaats van
verwerking.
- Ontsluiting van het bos.
- Omvang van de betrokken partij hout.
- Eisen (van boseigenaar of overheid) aan de doelstelling van het bosbeheer (natuurbescherming, recreatie) die, hoe prijzenswaardig ook, kostenverhogend werken bij de bosexploitatie in het algemeen en
de houtoogst in het bijzonder.
- Organisatie van de verhandeling van het hout.
- Kennis van de houtmarkt bij de boseigenaar.
Dit complex van invloeden is de reden waarom men in
het kader van een houtmarktonderzoek voorzichig
moet zijn om conclusies over de ontwikkeling van rondhoutprijzen te baseren op de houtprijs loco bos. Die
prijs is echter wel degelijk van belang voor de beschikbaarheid van hout. Als het daarom gaat spelen de
zojuist genoemde faktoren dan ook een grote rol. Want
welke oorzaak ook in het geding moge zijn, als de prijzen loco bos door de bosbeheerder als te laag worden
ervaren zal hij minder bereid zijn het beheer te richten
op een continue, maximaal mogelijke houtoogst. Dit is
de reden waarom in'het belang van de beschikbaarheid
veel meer bekend zou moeten zijn over de relatie tussen
de prijs van het hout op stam en de prijs franco fabriek.
Ook dat is echter alleen zinvol, als het gebeurt per strikt
omschreven sortiment en niet voor een sortimenten-

Tabel: Aandeel van de belangrijkste exportgebieden
in de totale wereldexport van hout en houtprodukten.

Procentueel aandeel in de wereldexport van hout en houtprodukten 1)
A

B

C

Canada
USA

26,5
11,1

25,0
11,3

24,1
12,8

Noord-Amerika 2)

37,6

36,3

36,9

Finland
Noorwegen
Zweden

10,4
2,3
13,7

7,3
1,4
9,6

7,7
1,6
9,2

Noord-Europa 2)

26,4

18,3

18,5

USSR

10,6

8,7

7,8

Azië (excl. Japan )2)
OL totaaJ2)

10,3
15,6

13,8
18,0

10,1
15,2

Wereldexport
(xlOO.OOO m3 Le.)
A = 1967-1969
B = 1977-1979
C = 1981-1983

285

455

433

1) excl. brandhout
2) incl. interne handel

Bron: FAO-statistieken

groep. Een dergelijk onderzoek staat nog nauwelijks in
de kinderschoenen. Daarvoor is veel medewerking
nodig van boseigenaren en industrie, die beide groot belang bij een dergelijk onderzoek zouden hebben, zeker
op langere termijn gezien.

De invloed van Canada en andere exporteurs
We keren terug naar het eerstgenoemde vraagstuk, de
grote invloed van ontwikkelingen op de wereldmarkt
van hout en houtprodukten op de rondhoutprijs, ook in

Nederland. Belangrijke exporterende landen bepalen
via de prijs van hun houtprodukten de prijs die de industrie in tal van andere landen voor haar produkten kan
krijgen en daarmee ook de prijs die zij voor haar grondstof kan betalen.
Belangrijke exporteurs zijn Canada, de USA, NoordEuropa en, in mindere mate, de Sovjet-Unie en Zuidoost-Azië (zie de tabel).
Belangrijke importeurs zijn de USA, de EG, alsmede
elk van haar lidstaten, en Japan. In het algemeen is in die
importgebieden bescherming van de eigen industrie,
bijvoorbeeld via een belasting van de invoer van concurrerende produkten beperkt of afwezig; een uitzondering vormt Japan. Canada is een wel zeer belangrijke
exporteur en heeft dan ook een bijzonder grote invloed
op de ontwikkeling van de rondhoutprijzen elders. En
juist in Canada worden de rondhoutprijzen door de
overheid laag gehouden. Via zeer lage prijzen van hout
op stam, door de overheid (eigenaar van 92% van het
Canadese bos) in overleg met de industrie meestal volgens een soort net-back-systeem vastgesteld, wordt de
exportpositie van de Canadese houtindustrie begunstigd.
Dat systeem komt er op neer dat de prijs van het eindprodukt van de houtverwerkende industrie uitgangspunt is en dat daarop alle kosten vanaf de staande boom
tot de afzet van het einprodukt inclusief een winstmarge
in mindering worden gebracht; zo resulteert een prijs op
stam. Die overheid maakt overigens van de hiertoe ontwikkelde "pricing systems" in het geheel geen geheim.
Ze worden gepubliceerd en over het doel, bescherming
van de eigen industrie, laat men geen twijfel bestaan. De
betrokken federale Minister formuleerde dat doel enkele jaren geleden zo: "Het stimuleren van een krachtige, efficiënte en op wereldschaal goed concurrerende
houtverwerkende industrie, hetgeen inhoudt dat rondhoutprijzen worden vastgesteld die zorgen voor een
rendement van het kapitaal, geïnvesteerd door efficiënte ondernemers, dat voldoende is om op lange termijn de instandhouding te verzekeren van een investeringsniveau in de industrie dat in overeenstemming is
met het voor de oogst beschikbaar houtvolume." Duidelijker kan het niet!
Aangezien Canada een groot aandeel heeft in de wereldexport van de belangrijkste houtproduKten, namelijk gezaagd hout, pulp en papier, oefent dit land, met
zijn kunstmatig lage rondhoutprijzen, een grote invloed
uit op de produktprijzen en daarmee op de rondhoutprijzen elders. Het grootste deel van de Canadese
export gaat naar de USA. Het is duidelijk dat daardoor
in dit land de rondhoutprijzen én de winstmarges van de
houtverwerkende industrie sterk onder druk staan,
maar ook dat als gevolg daarvan voor deze industrie de
beschikbaarheid van rondhout tegen concurrerende
prijzen gevaar loopt. Het is dan ook begrijpelijk dat
vooral de zaagindustrie in de USA bij de regering om
maatregelen tegen de Canadese invoer heeft gevraagd.
Maar ook in West-Europa ontstaan protesten. Canada
neemt meer dan 30% van de omvangrijke pulpinvoer in
de EG voor zijn rekening. Vooral bij een lage dollarkoers wordt de positie van de pulpproducenten in de
EG zelf dusdanig aangetast door de relatief goedkope
invoer dat deze de Europese Commissie reeds een aantal jaren geleden om maatregelen vroeg.
Belangrijkste argument daarbij was de kunstmatig zeer
lage houtprijs in Canada.

De negatieve invloed van een andere grote exporteur,
Noord-Europa, op de rondhoutprijzen elders is sinds
het midden van de zeventig jaren afgenomen en nu vrijwel verdwenen. Oorzaak is het feit dat in Zweden als
laatste der Noord-Europese landen een rondhoutsurplus omsloeg in een deficit. De prijzen van rondhout,
vooral vezelhout, in Noord-Europa zijn sindsdien met
rasse schreden gestegen en naderen of bereikten reeds
West-Europese hoogten. Noord-Europa is een van de
grootste rondhoutimporteurs, vooral van vezelhout,
geworden en beïnvloedt de rondhoutprijzen elders nu
als koper van rondhout!
De invloed van Rusland op de rondhoutprijzen elders
via export van houtprodukten was zeer beperkt. Die
export is zeker geen eerste doelstelling van de regering,
wel het opvoeren van de produktie voor binnenlands
verbruik. Dat bepaalt de positie van de industrie, niet de
export. Slechts 8% van de houtoogst wordt in enigerlei
vorm geëxporteerd; in Canada is dat 70%! Maar het is
nog niet duidelijk in hoeverre Rusland, dat door de
daling van de olieprijzen 50% van zijn omvangrijke
inkomsten uit de olie-export dreigt te verliezen, dit zal
men compenseren door meer te gaan uitvoeren van
andere produkten zoals gezaagd hout. Ook hier dus
weer politieke invloeden die elders de rondhoutprijs
kunnen beïnvloeden. De export van Zuidoost-Azië
heeft geen negatieve invloed op de rondhoutprijzen
elders. Dit gebied exporteert tropisch loofhout, of produkten daaruit, die een geheel eigen positie op de markt
innemen wat betreft de toepassing en prijs. Die prijs is in
het algemeen reeds nu aanzienlijk hoger dan die van
produkten uit rondhout dat in de belangrijke importlanden zelf wordt geoogst.

Concurrerende materialen
Er is nog een andere faktor in het geding die de prijs van
rondhout negatief kan beïnvloeden en die tot dusverre
onbesproken is gebleven, namelijk de prijsrelatie tussen
hout en concurrerende materialen. Deze problematiek
wordt hier niet verder uitgewerkt. De genoemde relatie
is uiterst ingewikkeld en veelomvattend gezien de veelheid van toepassingen van hout en houtprodukten waar
vervanging van hout door andere materialen of omgekeerd een rol speelt. Voorts wordt de vervanging van
de ene door de andere grondstof vaak minder door prijzen dan door andere faktoren bepaald.

Samenvattend
Concluderend kan worden gesteld dat zinnige beschouwingen over de ontwikkeling van rondhoutprijzen,
zowel historische als toekomstige, uitermate moeilijk
zijn als gevolg van een drietal faktoren:
a. Het in de tijd veranderen van de samenstelling van
de sortimentsgroepen waarop de prijzen betrekking
hebben, wat leidt tot het vergelijken van prijzen van
onvergelijkbare produkten.
b. De grote invloed van de belangrijkste exportgebieden, met name Canada en, vooral in het verleden,
Noord-Europa.
c. Politieke overwegingen spelen een belangrijke rol,
onder meer via prijsprotectie en exportverboden.
Wil men desondanks enig inzicht hebben in de mogelijke toekomstige ontwikkeling van rondhoutprijzen,
dan is het zinvol zich daarbij te baseren op hetgeen in dit
verband in Noord-Amerika en Noord-Europa gebeurt.
Daarbij is niet alleen van belang hoe het gaat met
beschikbaarheid van hout aldaar maar vooral ook hoe
het overheidsbeleid ten aanzien van de grondstoffenvoorziening van de eigen industrie zich ontwikkelt. Het
lijkt niet waarschijnlijk dat Canada zijn protectionistisch beleid op den duur zal kunnen volhouden en wel
om twee redenen:
- Toenemend besef dat het land zijn houtoogst-capaciteit danig heeft aangetast door veel te weinig investeringen in het bosbeheer. Omschakeling in de richting
van een goed bosbeheer vraagt grote sommen geld.
- Toenemende druk, vooral van de USA en de EG, om
het beleid gericht op kunstmatig lage rondhoutprijzen drastisch af te zwakken.
Algemeen wordt verwacht, ook in Noord-Amerika, dat
de rondhoutprijzen aldaar in de komende jaren zullen
stijgen, en zelfs dat ze die in Noord-Europa zullen benaderen. Dit zou wel zeer forse prijsstijgingen inhouden.
In de USA, waar die ontwikkelingen met argus-ogen
worden gevolgd, ziet men een gestage reële verhoging
van de rondhoutprijzen in eigen land als onontkoombaar. Gemiddeld wordt die geraamd op 2 à 4 % per jaar,
echter zeer afhankelijk van soort en van regio.
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat noch de
industrie noch de overheidsinstanties in Canada er
behoefte aan hebben openlijk over toekomstige houtprijsontwikkelingen in hun land te discussiëren!
Ir. H. A. van der Meiden
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