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Figuur 2. Nederlands rondhoutverbruik naar houtsoort in 2012 (totaal = 591.000 m³ met schors)
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kunnen vraag en aanbod beter op elkaar

voor boscertificering goedgekeurd door PEFC

naar 32%. In 2012 is er 94.000 m rondhout

worden afgestemd en is er voor beide partijen

met een FSC certificaat geëxporteerd, wat een

winst te behalen. Hierbij zijn zowel de

daling is van 18% ten opzichte van 2011.

houtkwaliteit als de beschikbaarheid van de

Tabel 2. Nederlandse export van rondhout
afkomstig uit het Nederlandse bos per per
sortiment (x 1.000 m3 met schors)
2011

2012

Zaaghout

67

76

Fineerhout

1

8

318

326

2

0

388

410

Vezelhout
Paalhout
Totaal

3

Afstemming vraag en aanbod rondhout
van belang
2012 is een slecht jaar geweest voor de rondhoutverwerkende industrie in Nederland
zo blijkt uit de jaarlijkse rondhoutenquête van Probos. Na een lichte opleving in 2011
zijn de gevolgen van de economische crisis in 2012 zeer sterk voelbaar geweest. De
export van Nederlands hout bleef wel op peil.

juiste soorten op het moment van groot

Conclusie

belang.

Het jaar 2012 was een dieptepunt voor de
Nederlandse rondhoutverwerking. De

Casper de Groot

hoeveelheid verwerkt rondhout is op het
laagste niveau uitgekomen sinds het begin van
de rondhoutenquête in 1988. De verwerking
van rondhout uit het Nederlandse bos is veel
minder sterk gedaald. Ook de export is op
hetzelfde niveau gebleven. De Nederlandse
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