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Consumptie van hout en houtproducten in Nederland
Het Nederlandse houtverbruik bedroeg in 2015 ongeveer 14 miljoen m³
rhe en dit houtverbruik zal bij gelijkblijvende randvoorwaarden naar
verwachting stijgen tot bijna 25 miljoen m³ in 2030. De belangrijkste
oorzaak van deze stijging is de grote verwachte toename van het houtverbruik voor de opwekking van energie. Dit zijn de opvallendste uitkomsten
van een analyse die Probos recent heeft uitgevoerd.
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Nederland in 2013, 2015, 2020 en 2030
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Figuur 2 Het verwachte verbruik van gezaagd hout, plaatmateriaal, papier en karton en
energiehout in Nederland (in mln. m³ rhe) (Probos, 2014).
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Figuur 1 Voortschrijdend vijfjaarlijks gemiddeld verbruik van gezaagd hout, plaatmateriaal,
papier en karton en hout voor energetische toepassing in Nederland (in mln. m³ rhe) in de
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over de hoeveelheid energiehout.
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rhe/capita, in Finland 3,6 m³ rhe/capita.

gezaagd hout en plaatmateriaal verbruikt.
Mede door de recente recessie is dit

Tabel 1 Het in 2010 daadwerkelijke en het verwachte Nederlandse houtverbruik in de
jaren 2015, 2020, 2025 en 2030 (in 1.000 m³ rhe)³
2010

2015

2020

2025

2030

Gezaagd hout totaal

3.940

3.500

3.950

3.910

3.940

Plaatmateriaal

1.850

1.790

1.850

1.850

1.910

Papier en karton*

6.500

5.770

6.500

6.730

6.940

Energiehout

3.500

3.000

9.070

10.500

11.900

15.790

14.050

21.370

22.990

24.690

Totaal

* Het als grondstof ingezette oudpapier is in mindering gebracht op het totale verbruik.

verbruik nog veel verder afnemen tot ca.
0,1 miljoen m³ rhe. Naar verwachting zal
de ingezette hoeveelheid houtpellets als
gevolg van de afspraken in het Energieakkoord, ondersteund door de nieuwe SDE
subsidies, echter weer toenemen tot ten
minste 7,7 miljoen m³ rhe in 2020. Het
‘business-as-usual’-scenario voor het
berekenen van het toekomstige verbruik
verwacht voor 2030 zelfs een energetische
inzet van hout van meer dan 11 miljoen
m³ rhe.

1 Een m³ rondhoutequivalent is de hoeveelheid
rondhout die nodig is voor de productie van 1 m³
product. Voor de productie van 1 m³ gezaagd
naaldhout is bijvoorbeeld 1,35 m³ rondhout nodig.
2 Tenzij anders vermeld geldt voor alle gepresenteerde cijfers: exclusief de hoeveelheid gebruikt hout
en oud papier dat als materiaal of energetisch wordt
ingezet en exclusief de netto import van kant-en-klare
hout-, papier- en kartonproducten en houtvezels voor
de dierhouderij.

3 Voor het doen van de voorspellingen voor de
periode 2015-2030 is gebruik gemaakt van een
internationale scenariostudie (EFSOS II) uit 2011
waarin de situatie in 2010 het vertrekpunt was. In deze
scenariostudie is de volledige impact van de
economische recessie niet meegenomen. Daarom zijn
de resultaten door Probos opnieuw berekend op basis
van de actuele stand van zaken.
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periode 2015-2030 is gebruik gemaakt van een
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economische recessie niet meegenomen. Daarom zijn
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Consumptie van hout en houtproducten in Nederland
Het Nederlandse houtverbruik bedroeg in 2015 ongeveer 14 miljoen m³
rhe en dit houtverbruik zal bij gelijkblijvende randvoorwaarden naar
verwachting stijgen tot bijna 25 miljoen m³ in 2030. De belangrijkste
oorzaak van deze stijging is de grote verwachte toename van het houtverbruik voor de opwekking van energie. Dit zijn de opvallendste uitkomsten
van een analyse die Probos recent heeft uitgevoerd.
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Figuur 3 Procentuele verhouding tussen de materiële en energetische toepassing van hout in
Nederland in 2013, 2015, 2020 en 2030

Figuur voorkant: Herkomst regio’s van het
door Nederland geïmporteerde primaire
houtproducten in 2013 (CBS handelsstatistiek
bewerkt door Probos)
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