Afzet en verwerking van
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Houtverbruik in Europa tot 1980
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De Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties heeft een nieuw overzicht gepubliceerd
betreffende haar verwachtingen van het houtverbruik
in Europa tot 1980. Daar een en ander ook voor de
lezers van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van
groot belang is, volgen hieronder enkele belangrijke
gegevens.
Industriehout

Het geraamd verbruik in 1980 is 430 miljoen m' rondhout equivalenten (in 1965291 miljoen m'). Eigen produktie van rondhout voor Industrieel gebruik plus
afvalhout van houtverwerkende bedrijven wordt voor
1980 geraamd op 364 miljoen m'. Het geraamde tekort wordt gedekt door import uit landen buiten Europa. Deze Import bedroeg In 196533 miljoen m' en zal
in 1980 ca. 66 miljoen mS bedragen.

Papier en karton
Een sterk toenemend verbruik wordt verwacht in
deze sector. In 196528,9 miljoen ton, in 198066,5
miljoen ton. Tóch wordt met een verminderd sterke

groei rekening gehouden. De verhoudingsgewijze toename van het verbruik van krantenpapier zal lager

zijn dan voor andere soorten papier. In de verpakkingssector wordt rekening gehouden met een toenemende concurrentie van plastics. Een sterke stijging
kan worden verwacht in de markt voor weefsels en

dergelijke.
De kostprijzen in de Europese bosbouw
De houtprijzen zijn in 1968/1969 zeer stabiel met een
stijgende tendens. Zij volgen echter slechts langzaam
de algemene prijzentendens, terwijl de oogstkosten

aanzienlijk blijven stijgen. Over heel Europa valt dan
Zaaghout
Een kleine absolute stijging in het gebruik van zaaghout, nl. van 85,9 miljoen m' In 1965 tot 93,7 miljoen
m" in 1980. Per hoofd van de bevolking valt echter
een daling van het zaaghoutverbruik te constateren. In
1980 ca. 177 m' per 1000 mensen, in 1965 ca. 182 m'.
Voor het verbruik van dwarsliggers wordt een sterke
daling verwacht. In verhouding zal het verbruik van
gezaagd loofhout iets sterker toenemen dan van

naaldhout. De geringe stijging van het zaaghoutverbruik wordt voornamelijk veroorzaakt door de vervanging van gezaagd hout door plaatmaterialen en
door substitutieprodukten van andere materialen.
Plaatmaterialen
Het verbruik van plaatmaterialen is meer dan ver-

dubbeld in vijftien jaar. De produktie van triplex, multiplex, spaan- en vezelplaat is gestegen van 13,5 miljoen m' in 1965 tot ca. 29,7 miljoen in 1980. De stijging
van het verbruik van spaanplaten Is veel sterker dan
die van triplex en vezelplaten. Hoewel de plaatmaterialen voor een deel het gezaagde hout zullen vervangen, moet echter ook rekening worden gehouden
met de nog steeds groeiende concurrentie van andere
materialen, met name van de plastic produkten.
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ook een afnemende winst en dikwijls een toenemend

verlies te constateren. De grote vraag voor de Europese bosbouw is hoe de grote houtbehoefte kan
worden gedekt in de toekomst bU toenemende tekorten in de bosbouw. Het optrekken van de prijzen voor
Industriehout wordt gelimiteerd door de prijzen van
concurrerende materialen. Als aanbevelingen voor de
Europese bosbouw worden In het "Interim Review for
European Timber Trends and Prospects 1950-1980" de
volgende suggesties gedaan:
a bundelen van de mogelijkheden voor klein, verspreid bosbezit door ruilverkaveling en samenwerking.
b Mogelijkheden en begrenzingen van een toenemende houtkap aangeven door een goede kennis van
de bossen.
c Terugbrengen van de kosten voor velling en transport door technische en bosbouwkundige maatregelen.
d Economische beoordelingen geven van de mogelijkheden van het bosgebied en van het optimale beheer.
e Een logische verdeling maken van de kosten voor
bosbouwactiviteiten In verhouding tot de opbrengsten
(direct en indirect) zoals deze gegeven worden aan
de verschillende sectoren van de gemeenschap.

I

Overzicht

Staatsbosbeheer

In onderstaand staatje wordt numeriek aangegeven
hoe het te verwachten verbruik in 1980 zal ZÜn.

OogstverwBchtingsbericht voor boomzaden seizoen
1969/1970

A Europese consumptie

Evenals in voorgaande jaren is de oogstverwachting

raming 1980
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voor dit jaar over het algemeen teleurstellend. In bepaalde gebieden mag echter op een goede oogst van
inlandse eik worden gerekend.
Groveden
Voor het gehele land inclusief de selectieopstanden
van de Veluwe en bij Ommen/Junne een middelmatige
tot vrij goede oogst, plaatselijk in westelijk NoordBrabant een goede oogst. Voor 1970/1971 geldt ongeveer hetzelfde beeld met uitzondering van de selectieopstanden bij Ommen/Junne, die een beneden middelmatige hoeveelheid eenjarige kegels dragen.

Corsicaanse en Oostenrijkse den
Beneden middelmatige oogst; voor Corsicaanse den
in de duinen en in het westen en oosten van Noord-
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430' m' e.q.
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B Europese produktie
- rondhout industriehout
- van grote afmetingen
- van andere afmetingen
afval

329
154
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35

m'
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m'
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139
117
167
167

totaal beschikbaar voor
industriële verwerking

364 m'

141

bron: Interim Review, European Timber Trends and
Prospects. 1950-1980.

Brabant plaatselijk oplopend tot een vrij goede oogst.
De verwachtingen voor 1970/1971 zUn ongeveer hetzelfde als voor dit seizoen.

Lariks, fijnspar en douglas
Behoudens kegels aan enkele bomen moet worden
gerekend op een misoogst voor douglas en een

slechte oogst voor lariks en fUnspar.
Beuk
Misoogst.
Inlandse eik
Goede oogst - binnen de door de NAKB goedgekeurde gebieden 1, 2 en 3 - in enkele kleine kemen In
Overijssel en Achterhoek; verder in Utrecht en plaatselijk in Noord-Brabant.
Amerikaanse eik

Vrij goede oogst voor dezelfde gebieden als van inlandse eik alsmede voor de Veluwezoom.
Berk
Vrij goede oogst mogelijk geweest over het gehele
land
Zwarte els
Vrij goede oogst mogelijk over het gehele land.
Es en esdoorn
De nog schaarse berichten wUzen op een plaatse lUk
vrij goede oogst van es en een middelmatige oogst
van esdoorn.
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Overgenomen uit de Nederlandse Staatscourant dd.
25juli 1969, nr. 142.
Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening en Landbouw en Visserij.

De Minister van Economische Zaken, L. de Bloek.
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening a.i., J. A. Bakker.
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J. Lardinois.

Prijzenbeschikking hout 1969 ')

Toelichting

24 juli 1969, Nr. 269j7719 Directoraat-GeneraallHj
DPM.
De Ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting en RUimtelijke Ordening en van Landbouw en
Visserij.

Overwegende:
dat de prijzen op de wereldmarkt voor gezaagd naaldhout, hardhout en uit deze houtsoorten vervaardigd
plaatmateriaal in een zodanige mate zijn gestegen,
dat bij onverkorte handhaving van de Prijzenbeschikking goederen en diensten 1969 (Stcrt. 67) de betrokken handelsondernemingen in betalingsmoeilijkheden
komen te verkeren;

dat het gelet op het vorenstaande naar hun oordeel

In verband met het feit, dat op de wereldmarkt de
prijzen voor gezaagd naaldhout, hardhout en uit deze
houtsoorten vervaardigd plaatmateriaal sedert de inwerkingtreding van de Prijzenbeschikking goederen
en diensten 1969 (Stcrt. 67) beduidend zijn gestegen,
achten de ondergetekenden het na ter zake met de
betrokken organisatie gevoerd overleg ter voorkoming van betalingsmoeilijkheden in de betrokken
ondernemingen aanvaardbaar, dat het volgens die be- . schikking hoogst toegelaten prijsniveau daaraan wordt
aangepast. De onderhavige maatregel strekt hiertoe.
Daarin is tevens verplicht gesteld de verkoopprijzen
te verlagen overeenkomstig zich in de toekomst eventueel voordoende dalingen van de inkoopprijzen.

wenselijk is onderstaande regeling te treffen;
De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2 van de Prijzenwet (Stb. 1965,646),
Besluiten:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze beschikking wordt onder
hout verstaan: in Nederland ingevoerd:
.
a gezaagd naaldhout;
b hardhout;
c

uit de onder a of b genoemde houtsoort

L. de Bloek.
De Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening a.i.,
J. A. Bakker.
De Minister van Landbouw en Visserij,
P. J. Lardinois.

vervaar~

digd plaatmateriaal.
Artikel 2
In afwijking van het in artikel 2 van de Prijzen beschikking goederen en diensten 1969 (Stcrt. 67) bepaalde
is het een handelaar verboden hout te koop aan te
bieden, te verkopen of krachtens verkoop te leveren
tegen een hogere prijs dan die, waartegen hij gelijk
hout in een overeenkomstig geval volgens genoemd
artikel ten hoogste zou hebben mogen verkopen,
vermeerderd of verminderd met het verschil tussen
de door hem betaalde of verschuldigde inkoopprijs
van dat hout en de prijs, welke hij op 14 maart 1969
voor gelijk hout in een overeenkomstig geval heeft of
zou hebben betaald.
Artikel 3
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Prijzenbeschikking hout 1969.
Artikel 4
1 Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de
Staatscourant.
2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die
van haar bekendmaking.
's-Gravenhage, 24 Juli 1969.

-) Voor inlands hout wordt een soortgelijke beschikking

verwacht (red.).
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