Rondhoutexport
De totale export van rondhout dat afkomstig is
uit het Nederlandse bos bedroeg in 2011
ongeveer 389.000 m3 (tabel 2). Dit is een
afname van 99.000 m3 (-20%) in vergelijking
met 2009, toen er ongeveer 488.000 m3 uit
het Nederlandse bos afkomstig rondhout werd
geëxporteerd. Grenen is nog altijd de belangrijkste houtsoort voor de export (figuur 3).

Gecertificeerd hout
Duurzaam geproduceerd hout speelt een
belangrijke rol op de Nederlandse houtmarkt.

Douglas wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse rondhoutverwerking (foto Jan Oldenburger, Probos)

Desondanks is het aandeel gecertificeerd hout
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Tabel 2.
Nederlandse export van rondhout afkomstig uit
het Nederlandse bos per per sortiment (x 1.000
m3 met schors)
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Sinds 1988 bracht Probos elk jaar de Nederlandse rondhoutverwerking en –export in
beeld. In 2011 werd deze reeks vanwege het
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ontbreken van financiële middelen voor de
eerste keer onderbroken. Het gevolg is dat er
voor 2010 geen gegevens beschikbaar zijn. In
2012 heeft Probos de enquête weer gewoon
uitgestuurd naar alle Nederlandse rondhoutverwerkers en -exporteurs. In totaal zijn er 111
rondhoutverwerkers en 14 exporteurs

Figuur 2. Nederlands rondhoutverbruik naar houtsoort in 2011 (totaal = 730.000 m³ met schors)

Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 2011
(x 1.000 m³ met schors)
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Rondhoutexport
De totale export van rondhout dat afkomstig is
uit het Nederlandse bos bedroeg in 2011
ongeveer 389.000 m3 (tabel 2). Dit is een
afname van 99.000 m3 (-20%) in vergelijking
met 2009, toen er ongeveer 488.000 m3 uit
het Nederlandse bos afkomstig rondhout werd
geëxporteerd. Grenen is nog altijd de belangrijkste houtsoort voor de export (figuur 3).

Gecertificeerd hout
Duurzaam geproduceerd hout speelt een
belangrijke rol op de Nederlandse houtmarkt.

Douglas wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse rondhoutverwerking (foto Jan Oldenburger, Probos)
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Export Nederlands rondhout naar houtsoort in 2011
(totaal = 389.000 m3 met schors)
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certificeren zal hieraan bijdragen.

Na het historische dieptepunt in 2009 lijkt er in 2011 sprake te zijn van een licht
herstel binnen de Nederlandse rondhoutverwerking. Ten opzichte van 2009 is er
sprake van een stijging van 11% in de hoeveelheid verwerkt rondhout. Dat blijkt uit
de resultaten van de Probos rondhoutenquête onder alle rondhoutverwerkende
bedrijven in Nederland. Uit de resultaten komt verder duidelijk naar voren dat het
belang van douglas en lariks toeneemt en dat loofhout voornamelijk als vezelhout
naar het buitenland verdwijnt.
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*houtsoorten niet gespecificeerd.

