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Algemene ontwikkelingen in het houtverbruik en, in verband
hiermee, de perspectieven voor het gebruik van hout
van populier en wilg*
General trends in wood consumption and prospects for the
utilization of poplar and willow wood
H. A. van der Meiden
Stichting Industrie-Hout, Wageningen

Discussies over de markt van een of enkele houtsoorten of over regionale houtmarkten zijn slechts
zinvol als ze gebaseerd zijn op een inzicht in de ontwikkelingen van de wereld houtmarkt in het algemeen.
Slechts dan is het mogelijk om prognoses te maken
voor delen van deze markt. In dit verband hebben de
bosbouw en de houtverwerkende industrieën veel te
danken aan de FAO, die regelmatig overzichten opstelt van de trends in produktie, verbruik en handel
van bosprodukten.
Naarmate dit belangrijke werk langer wordt gedaan, heeft men meer mogelijkheden om de voorspellingen te vergelijken met de ontwikkeling zoals die in
feite heeft plaatsgehad, en heeft men meer mogelijkheden om nieuwe prognoses betrouwbaar te maken.
I

Algemene ontwikkelingen op de houtmarkt

Als we dus algemene of regionale ontwikkelingen
op de populierehoutmarkt willen bezien, is dit alleen
mogelijk als daarbij wordt uitgegaan van de situatie
op de houtmarkt in zijn geheel. In dit verband wordt
zeer nuttige informatie verschaft door een document,
door de FAO ter gelegenheid van deze zitting aangeboden. Het heet: "General trends in wood consumption and production".
Voor de populiereteelt (in veel landen vrijwel uitsluitend gericht op de produktie van zwaar hout) is
een aantal punten in dit rapport van speciaal belang,
nl. de ontwikkeling in het verbruik van de verschillende houtprodukten en, ten tweede, de ontwikkeling
van de houtproduktie en houtverwerking in tropische
landen.
Er is sprake van een sterk uiteenlopende trend in
het verbruik van verschillende groepen houtprodukten. Het verbruik van gezaagd hout nam in de periode
1962-1968 toe met 13%, dat van houten platen met
70% en dat van papier en karton met 41%. De geringe toename van het verbruik van gezaagd hout is
het gevolg van de toenemende concurrentie, deels
van houten platen, deels van andere materialen.
In de groep "houten platen" heeft de enorme ont* Voordracht, op verzoek van de Internationale Populieren
Commissie gehouden tijdens de 14e zitting van deze Commissie, in september 1971 te Bucarest, Roemenië.

Summary
This publication concerns a paper which served as
an introduction for an item of the agenda of the 14th
Session of the International Poplar Commission in
Rumania, 1971, The original English version will be
published in the report of the Session by the FAO.
Because the utilization of poplar wood can be
considered only in connection with the general wood
market, some data from a recent FAO report (paper
CIP/71/27) are discussed. The general conclusion is
that the consumption of wood is increasing
considerably, mainly due to the fast growing demand
for wood based pannel products and paper and
paperboard, which grows many times more than that
for sawn wood. This will lead to a considerable shift
in roundwood consumption. Further it is evident that
the export of tropical roundwood by developing
countries will continue to increase.
With respect to the poplar and willow wood market
the situation in developing countries must be
distinguished from that in developed countries. In the
first group of countries a continuous growth of the
demand for poplar logs is to be expected, especially
for packing purposes. In the developed countries the
market of poplar and veneer sawn logs is more
complicated and cannot be analysed easily. In some
sectors a structural decrease of the consumption is
quite clear, in other sectors the demand is growing
to a limited degree or is staying at a constant level.
Severe competition is met on the part of tropical
timber as well as from board and non-wood
substitutes.
It is beyond question that the total demand for wood
for the production of paper, cardboard, fibre board
and particle board will continue to rise sharply,
especially in the developed countries, which fits in
with the FAO prognoses projected since many years.
This is a structural development. Because poplar
growers are also confronted with the mentioned
structural shift on the wood market, a thorough
revaluation of poplar growing and wood marketing
methods is necessary. In this connection investigations with respect to clones, planting material,
rotation, spacing, marketing, etc. are of the highest
importance, provided that their results are analysed
283

1

il

from a business economical point of view.
The development of the poplar wood market
demands much research and much deliberation which
only can be done on an international scale. This
means a task for the IPC, which should stimulate the
activities necessary in several regions of the world.

wikkeling van de produktie van spaanplaten gedurende de genoemde periode het stijgingspercentage sterk beïnvloed. In tegenstelling tot NoordAmerika en Japan, waar vooral het gebruik van triplex
van groot belang is, neemt in Europa het gebruik van
spaanplaten een overheersende positie in.
Het verbruik van papier en karton is relatief meer
toegenomen in de ontwikkelingslanden en in de landen met een centraal geleide economie, terwijl voorts
het verbruik van druk- en schrijfpapieren meer is
toegenomen dan dat van krantepapier.
Wat betreft het toekomstige verbruik van houtprodukten komt de FAO tot de volgende prognose:
gezaagd hout een toename van ongeveer 18% in de
periode 1970-1980; houten platen in dezelfde periode
een toename van 69%; papier en karton in de periode
1968-1980 een toename van 80% (druk- en schrijfpapieren 100%).
Het bovenstaande betrof verbruiksprognoses. Wat
betreft de produktieverwachtingen ziet de FAO geen
problemen bij gezaagd naaldhout, hoewel zeer waarschijnlijk de rol van Noord-Europa als exporteur van
dit produkt relatief zal afnemen omdat steeds meer
rondhout dat vroeger voor de zaagindustrie was bestemd nu door de pulpindustrie wordt opgenomen.
De FAO verwacht dat de snelgroeiende vraag naar
gezaagd loofhout kan worden gedekt door de houtbronnen in een aantal tropische landen, waarbij veel
van deze landen zullen streven naar een toenemend
aandeel van verwerkt hout in de export; dit maakt
volgens de FAO, over de gehele wereld gezien, een
teveel aan capaciteit in de zaagindustrie meer waarschijnlijk dan een tekort. Hetzelfde wordt verwacht
voor triplex, waarbij volgens het Indicative World
Plan het aandeel van de ontwikkelingslanden tot 15%
za) toenemen. Geheel verschillend is de situatie bij
spaanplaten en vezelplaten, waar iedere nieuwe producent geconfronteerd wordt met problemen op het
gebied van financiering (zeer grote eenheden!), opbouw van omvangrijke afzetmarkten en aanzienlijke
transportkosten. Bij pulp, papier en karton blijkt de
geschatte produktie in de nabije toekomst lager te zijn
dan het geschatte verbruik, met uitzondering van
krantepapier. Het aandeel van de ontwikkelingslanden
in de totale produktie van papier en karton zal
nauwelijks toenemen, nl. van 7% nu tot misschien
8% in 1980; dit moet ongetwijfeld aan dezelfde oorzaken worden geweten als hierboven is vermeld voor
spaanplaten.
Met betrekking tot de handel in hout en houtproduk284

ten is het van belang te signaleren dat het handelsdeficit van de ontwikkelingslanden afneemt, vooral
dankzij de toenemende export van rondhout, gezaagd
hout en triplex; 85% van de export bestaat echter
nog steeds uit rondhout. Om verschillende redenen,
waarop nu niet nader wordt ingegaan, is het minder
waarschijnlijk dat deze landen de export van verwerkt
hout in aanzienlijke mate zullen opvoeren. Dit is een
belangrijke conclusie voor de populiereteelt in niettropische landen. De grootste netto-importeurs in de
wereld zijn de USA, Japan en West-Europa, waarbij
de laatste twee een toenemend deficit aan pulphout
vertonen.
Samenvattend
Het FAO-rapport vertoont enkele zeer duidelijke
algemene trends:
Het verbruik van hout stijgt aanzienlijk.
Dat van houten platen en papier en karton neemt
sterk toe, nu en in de toekomst vele malen meer dan
dat van gezaagd hout. Dit zal leiden tot een aanzienlijke verschuiving in het rondhoutverbruik, vooral
in de ontwikkelde landen.
Verder is het duidelijk dat de export van tropisch
rondhout door de ontwikkelingslanden zal blijven
groeien.
II

Het gebruik van populierehout

Met als achtergrond het bovengenoemde rapport
van de FAO is het interessant na te gaan wat in de
verschillende rapporten van leden van de IPC is vermeld over het nationale populierehoutverbruik. Hierover wordt een uitgebreide analyse gevonden als
bijlage bij de rapporten van België, Frankrijk, Nederland, Turkije en Joegoslavië. In dit verband zal ik een
aantal verbruikssectoren onderscheiden: nl. (1) lucifers, (2) fineer voor triplex, (3) fineer voor verpakkingsdoeleinden, (4) gezaagd hout, (5) het gebruik
als rondhouten (6) vezelplaten, spaanplaten, papier
en karton. Tenslotte zal iets worden gezegd over de
wilg.
1 Wat betreft de lucifersindustrie kan in het algemeen worden geconcludeerd dat de houten doosjes
worden vervangen door karton, vooral in de ontwikkelde landen. Dit laatste is logisch omdat daar de
papierindustrie ver is ontwikkeld, terwijl de arbeidskosten er aanzienlijk hoger liggen dan in de ontwikkelingslanden. (Het gebruik van kartonnen doosjes is
aanzienlijk minder arbeidsintensief). Deze vervanging
heeft twee belangrijke gevolgen:
a De hoeveelheid houtverbruik per eenheid produkt
neemt af.
b De eisen aan de houtkwaliteit worden aanzienlijk
lager.
In België heeft een toename van de produktie
van de lucifersindustrie compenserend gewerkt op de
afname van de hoeveelheid hout per eenheid produkt.
In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is het ge-

bruik van populierehout in de lucifersindustrie sterk
teruggelopen. In Turkije (een ontwikkelingsland)
wordt echter een toenemende hoeveelheid hout in de
lucifersindustrie gebruikt.
2 In veel landen wordt het gebruik van populierefineer voor de fabricage van triplex in hoge mate beïnvloed door de ontwikkeling van de markt van
tropisch hout. De prognoses van de FAO tonen aan
dat in de toekomst deze situatie niet zal veranderen,
wat inhoudt dat het (afnemend) verbruik van
populierehout door de tripIex-industrie geen nieuwe
ontwikkeling zal doormaken, althans niet op afzienbare termijn. Turkije meldt een toenemende vraag
naar populierefineer voor de triplexproduktie. Dit
land, met een bescheiden percentage produktief bos,
verkeert echter nog in een ontwikkelingsstadium,
waarin elke import zeer kritisch moet worden bekeken.
3 Het verbruik van populierestammen voor de produ ktie van emballage uit fineer blijkt in verschillende
landen van toenemend belang te worden. Vooral in
Noordafrikaanse landen en in die van het Nabije
Oosten is dit produkt van grote betekenis voorde
verpakking van fruit. Een deel van deze landen echter
is meer of minder afhankelijk van de import van
fineerstammen; in dit verband is het interessant om
aandacht te schenken aan de importcijfers, welke
vermeld zijn in het nationale rapport van Marokko.
(1968-1970 een gemiddelde import van 33.000 m3
tegen een gemiddelde prijs van dt ƒ 158,- per m3
c.i.f.). Men moet echter verwachten dat deze landen,
overwegend lid van de IPC, een toenemend deel van
hun behoefte uit eigen populierehoutproduktie zullen
dekken.
Anders is echter de situatie in de ontwikkelde landen. Blijkens het rapport van Frankrijk wordt daar
slechts een geringe toename van het verbruik verwacht. Opvallend is het grote aantal kleine verbruikers in deze categorie (450 van de 503 met minder
dan 50 personeelsleden). Verder is nog een opmerkelijk feit in het Franse rapport dat hout in deze verbruikssector nauwelijks vervangen is door andere
materialen, dit in tegenstelling tot andere Europese
landen. In de USA worden toenemende mogelijkheden voor populierehout in de verpakkingsindustrie
verwacht, terwijl België op een zeer grote toename
rekent. Nederland echter vermeldt slechts geringe
uitbreidingsmogelijkheden, in sterke mate afhankelijk
van de ontwikkeling van de concurrentie van de kant
van andere materialen. Algemeen gezien zijn de
perspectieven voor het gebruik van populierehout in
deze verbruikssector in de ontwikkelde landen verre
van duidelijk.
4 Het gebruik van populier voor de produktie van
gezaagd hout biedt geen bevredigende perspectieven.
In het Franse rapport wordt niet alleen een zeer
duidelijke relatieve afname in vergelijking met geschild hout gesignaleerd, maar ook, gedurende de

periode 1961-1968, een absolute afname. Nederland
verwacht alleen een toename van het gebruik van gezaagd populierehout voor pallets, maar verder ziet
ons land weinig uitbreidingsmogelijkheden. België
rapporteert een hevige concurrentie van de zijde van
het Noordeuropese gezaagde hout, zowel in de
meubelindustrie als bij de fabricage van pallets. Als
houtvoorde meubelindustrie kan populier zijn plaats
alleen behouden als het aan hoge kwaliteitseisen
voldoet. In Joegoslavië is sprake van een toenemende
betekenis van populierehout als zaaghout, maar ook
daar wordt het toekomstige gebruik in sterke mate
bepaald of, zo men wil, beperkt door de kwaliteit van
het hout. Het is echter niet duidelijk welke eisen daaraan gesteld worden en in welke mate en hoe daaraan
kan worden voldaan.
5 Een geheel andere sector is die van populiererondhout, zoals dat in landen in het Nabije Oosten en
Noord-Afrika wordt gebruikt, vooral voor constructiedoeleinden. Deze toepassing van populierehout gaat
gepaard met een speciaal type populierebeplantingen
met een zeer kleine plantafstand (van minder dan 1 tot
2 m), een methode die al vaak door landen met een
"moderne populiereteelt" is bekritiseerd. Daarom is
het interessant op te merken dat Turkije in zijn
nationale rapport melding maakt van het goede rendement van dit type populiereteelt; dit toont weer eens
aan dat de methoden van populiereteelt niet vanuit
een dogmatisch standpunt kunnen worden bekeken
maar moeten worden aangepast aan regionale omstandigheden en mogelijkheden.
6 Tenslotte moeten wij de sector vezelhout onder
de loep nemen, een term die ik hier gebruik als een
algemene aanduiding voor hout dat gebruikt wordt in
de spaanplaten-, vezelplaten- en de papier- en kartonindustrieën. In deze groep treden opmerkelijke verschillen op tussen verschillende landen of groepen
van landen. In de meeste ontwikkelingslanden wordt
de produktie van populierehout als vezelhout nauwelijks vermeld; dit is begrijpelijk gezien de eerder vermelde conclusies van de FAO.
In een aantal landen met een centraal geplande
economie speelt de produktie en het verbruik van
populierevezelhout een belangrijke rol, terwijl de
populiereteelt er tenminste ten dele is gericht op de
produktie van vezelhout In Hongarije zal het verbruik
van populierevezelhout sterk toenemen, zoals blijkt
uit de produktieplanning welke in het nationale rapport van dit land is vermeld. In Joegoslavië wordt
70-80% van de populierehoutproduktie in vooral de
papierindustrie opgenomen, maar dit percentage zal
tot 50-60% dalen als een meer normale leeftijdsklasseverdeling in de grotendeels jonge populierebeplantingen is bereikt. In Roemenië gaat jaarlijks
40-50% van de populierehoutproduktie naar de pulpindustrie, terwijl er plannen zijn ontwikkeld voor de
aanleg van een groot areaal aan vezelhoutcultures
(aanleg tussen 1969 en 1975 van 34.000 ha populier
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en wilg).
Ook in een aantal andere landen gaat een aanzienlijk deel van de produktie aan populierehout naar
de board- en papierindustrie. Dit is het geval in
Oostenrijk, waar slechts 20% van de totale populierehoutproduktie door de zaag- en fineerindustrie wordt
opgenomen. Nederland vermeldt een sterke toename
van het verbruik van populierehout in de papierindustrie; onder bepaalde omstandigheden wordt de
wijze van populiereteelt aan de veranderende marktsituatie aangepast (kleinere plantafstand). In de USA
wordt reeds veel populïerehout door de papierindustrie opgenomen. Papierfabrieken leggen speciale
papierhoutcultures aan. In Canada echter verwacht
men wel een toename van het verbruik van populierehout door de vezelplatenindustrie, maar niet van dat
door de papierindustrie; dit is waarschijnlijk het gevolg van de zeer grote hoeveelheden naaldvezelhout
welke daar beschikbaar zijn. In Duitsland wordt 50%
van de totale populierehoutproduktie bestemd tot
vezelhout, vooral voor de spaanplatenindustrie.
Helaas geeft dit jaar het nationale rapport van Italië
geen details over het houtverbruik aldaar; het is
echter bekend dat Italië veel ervaring en kennis heeft
op het gebied van het gebruik van populierehout in
de papier- en de platenindustrie.
Enkele landen in West-Europa verwerpen de teelt
van populier als vezelhout op grond van economische
overwegingen, of ze durven geen duidelijke mening
in deze materie te geven. België verwacht niet dat de
produktie van vezelhout van enige betekenis zal worden, deels als gevolg van een ontbreken van vraag,
deels omdat de prijzen van vezelhout te laag zijn. In
Frankrijk blijkt vezel hout ongeveer 10% in te nemen
van de totale populierehoutproduktie. Het is echter
niet duidelijk hoe Frankrijk de toekomstige ontwikkeling ziet.
7 Slechts enkele rapporten geven informatie over
het gebruik van wilgehout, en slechts in enkele
rapporten worden cijfers daarover vermeld. In enkele
districten van Nieuw-Zeeland wordt wilgehout gebruikt voor het vervaardigen van manden. In Indië
gebruiken kleine ondernemingen het voor de fabricage van manden, sportartikelen en lucifers. Nederland vermeldt een verbruik van 20.000 m3 wilgehout
per jaar voor de fabricage van klompen, hetgeen
neerkomt op 30% van het totale houtverbruik in deze
industrie. Verder wordt hier enig wilgehout gebruikt
in de pulp- en vezel platenindustrie. Roemen/ë produceert een'grote hoeveelheid wilgehout (ongeveer
300.000 m3 met schors), waarvan 60-70% voor de
cellulose-industrie is bestemd. Joegoslavië gebruikt
wilgehout o.a. voor de fabricage van lucifers, maar
de kleur daarvan blijkt een belemmering te zijn voor
de export. Het nationale rapport van de USA besteedt veel aandacht aan het verbruik van wilgehout;
het wordt toegepast voor de fabricage van vezelplaten, panelen, verpakkingsmateriaal, en frames van
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meubels. De toekomstige ontwikkeling van dit verbruik toont echter geen of weinig groei en dan nog
alleen als geen ander hout, zoals populier, beschikbaar is.
In het algemeen
Men krijgt de indruk dat het moeilijk is om voor
wilgehout een vaste afzet te vinden voor doeleinden,
waarvoor ook populierehout zich leent, althans wanneer dit laatste beschikbaar is.
Samenvattend zou ik de volgende opmerkingen
willen maken met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen in het verbruik van populierehout.
Wij moeten onderscheid maken tussen de situatie in
de ontwikkelingslanden en die in de ontwikkelde landen, waarbij wij er wel rekening mee moeten houden
dat ontwikkelingslanden waar men populiereteelt aantreft, meestal landen met betrekkelijk weinig bos zijn.
In deze landen kan een regelmatig toenemende vraag
naar zwaar populierehout worden verwacht, vooral
voor verpakkingsdoeleinden.
In de ontwikkelde landen echter is de markt van
populierezaag- en fineerhout veel gecompliceerder
en niet eenvoudig te analyseren. Deels is er sprake
van een afname van het verbruik, deels van een beperkte toename of van een gelijkblijvend niveau.
Ernstige concurrentie ondervindt men zowel van de
zijde van tropisch hout als van de zijde van spaan- en
vezelplaten en van andere materialen dan hout.
Aan de andere kant stijgt de vraag naar vezelhout
vooral van de zijde van de papier- en spaanplatenindustrie sterk, juist in de ontwikkelde landen, hetgeen in overeenstemming is met de al sinds vele
jaren door de FAO geuite prognoses. Dit is een structurele ontwikkeling. Het nationale rapport van Oostenrijk concludeert dan ook terecht dat deze ontwikkeling op lange termijn gezien, moet leiden tot een continue stijging van vezelhoutprijzen. In welke mate
deze stijging zal plaatshebben, wordt mede bepaald
door de prijzen van vervangingsprodukten. Men kan
zich afvragen of de prijzen van vezelhout bij de
huidige teeltmethoden wel voldoende aantrekkelijk
zullen worden voor de populierenteler, maar moet zich
aan de andere kant realiseren dat het voor de
populierenteler, die immers geconfronteerd wordt met
een structurele verschuiving op de houtmarkt, noodzakelijk is de teeltmethoden zowel als de structuur
van de populierehoutmarkt zeer kritisch te bekijken
en te herwaarderen. In dit verband rijzen allerlei
vragen die verband houclen met sneller groeiende
rassen, omloop, plantafstand, plantsoen, organisatie
van de afzet, e.d. welke onderzocht moeten worden;
deelneming van bosbedrijfseconomen in de discussie
is daarbij meer dan ooit wenselijk. De ontwikkeling
van de populierehoutmarkt vraagt veel onderzoek en
veel overleg, dat alleen op internationaal vlak kan
geschieden. Dit betekent dat er op dit gebied een
taak ligt voor de IPC, die het onderzoek regionaal
zal moeten stimuleren.

