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Á. Verweij

in 1964 werd overwogen cver re gaan ror de uitgave van het tijdschrift
,,Populier" werd van verschillende zijden voorspeld, dat dit wel eens op een fiasco
zou kunnen_ uitlopen en dat wij de uicgave spoedig zouden moeren staken wegens
gebrek aan belangstelling.
ondanks deze sombere voorspellingen is in mei 1964 toch her eersre nummer van
,,Populier" verschenen. Nu, na 4 jaar, kan wel worden gezegd, dat de uitgave een
succes is geworden. De belangstelling is groor, hergeen blijkt uit de gestage roename
van het aantal abonnemenren en de vele positieve reacries die wij ontvangen. ook
blijkt hieruit, dat het tijdschrift in een behoefte voorziet. Het is voor een redactie
echter niet steeds eenvoudig om re weren welke problemen de groorsre belangstelIing van de lezers hebben. lvij willen daarom een beroep op u doen ons m.áe te
delen over welke aspecten van de populieren- en wilgenteeltrJ graag meer inlichtingen wensr. ook overige suggesries beueffende de inhoud zien wij met belangstelling tegemoet. Mocht u ideeën hebben over het opnemen van bepaalde artikelà
of zelfs extra nummers, gewijd aan een bepaald onderwerp, dan zu[én wij, ondanks
de vele copie die ons regelmatig bereikt, rrachten aan LJw verzoek te voldoen.
vele lezers gaven ons nieuwe abonné's op, enkele in een korte tijd zelfs meer
dan 10! Mogen wij U opwekken dit voorbeeld te volgen? Immers, hoe meer abonnementen, hoe meer voorlichting kan worden gegeven.
Hoewel was aangekondigd, dat in hec thans voor u liggende nurnmer speciaal aandacht besteed zou worden aan het houtgebruik en -verbruik kon hieraan door
onvoorziene omstandigheden slechts ten dele worden voldaan. Enkele zeer lezenswaardige artikelen op dit gebied treft u echter wel aan. IJ kunt ervan verzekerd
zijn, dat aan dit probleem ook in de toekomst regelmatig aandachr zal worden
besteed, omdat de groorsre moeilijkheden thans juist op dit gebied liggen. Indien
U suggesties heeft om ror een berere afzet van het hour te komen, zien wij Uw
mening graag regemoer.
Voor de overige arcikelen in dit nummer dient kortheidshalve te worden verwezen
naar de inhoudsopgave hiernaast.
Toen
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De ontwikkeling van de vraag naar

Kisteníabriek

pOpuliererOndhOut

De periode, waarin de vraag naar populiererondhout het aanbod - bij normaal
geachte prijzen - niet onaanzienlijk overtrof, blijkt momenteel afgesloten te zrjn;
de kentering in de ,,vraag-aanbod"-verhouding openbaart zich in een labiel prijspeil
met de dreiging van een tekortschietende vraag. Het is moeilijk vast te stèllen in
hoeverre deze nieuwe situatie van permanenre aard zal zijn, maar in elk geval is
het voor de rondhoutproducent in dit stadium van belang re weren op welke verbruikersgroepen hij voor zljn aan de markt te brengen hout in de toekomst nog
staat kan maken.
Álvorens de betekenis van de diverse verbruikersgroepen als marktpartij te schersen
is het wellicht verhelderend in te gaan op de oorzaken, die vrij recenr leidden rot
een afbrokkeling van de machtspositie van de rondhouwerkopers en die de ,,sellers'
market" steeds meer ombogen in de richting van een ,,buyers' market": dit laatste
houdt in, dat het rhans - in tegenstelling tot voorheen - in de eerste plaats de overwegingen en de prijsideeën van de koper zijn, die het zwaarste wegen bij de prijsvormlng.
Hoe heeft deze nieuwe situatie in zulk een kort tijdsbestek kunnen ontsraan?

Hiervoor zijn zowel oorzaken aan de aanbod- als aan de vnagzijd,e aan te wijzen.
Aan de aanbod.zijd.e zien wij langzamerhand de aanplantingen uit de oodogs- en de
eerste na-oorlogsjaren als bruikbaar werkhour aan de markt komen. Ofschoon geen
duidelijk inzicht bestaat in de leeftijdsopbouw van het thans aangeboden hout Àoet
worden aangenomen, dat her relatief aanzienlijke aanbod, stammende uir genoemde
periode, een neerwaartse druk op het prijspeil uitoefent; dir temeer omdat op hetzelfde moment enige verbruikersgroepen hun vraag naar populiererondhout beperken.

Aan de uraagzijd.e is namelijk

in

zijn totaliteit een achteruitgang van her verbruik

bij de traditionele rondhouwerwerkers re consrareren.

39

De betekenis van de klontpenitzduttrie is aatzienlijk afgenomen, mede door het grotere gebruik van rubberlaarzen en
schoenen in de agrarische sector. Ofschoon de bedrijfstak voor
het vedoren gegane debiet enige compensatie vindt in de produktie van gezondheidssandalen vertoont de vraag naar PoPulierehout in deze industrie een dalende tendens. \íanneer men
zich realiseert, dat van het totale nationale verbruik van Populiererondhout deze groep tot voor kort 15-45 /o voor ziin
rekening nam, dan is het duidelijk dat een relatief aanzienlijke
achteruitgang van deze vraag de markwerhoudingen en dus ook
de prijs ernstig kan verstoren.
De ltrcifercindustrie ziet zijn afzetgebied aangetast door de opkomst van vervangingsartikelen in de vorm van aanstekers,
spaarbranders e.d. Zelfs wanneer men aanneemt, dat voor de
verloren gegane markt elders compenserende afzet wordt gevonden, moet worden gerekend op een verminderende vraag
naar populierehout en wel op gronden, die met een wijziging
in het produktieproces samenhangen. Van oudsher nameliik
worden zowel de stokjes als de lucifersdoosjes van populierehout gefabriceerd; momenteel evenwel begint de vervanging
van doosjesfineer door karton duidelijke vormen aan te nemen.
Zodra deze ontwikkeling definitief is, moet worden gerekend
met een afname van het populierehouwerbruik, die tot \5 /o
van het huidige verbruik kan gaan. Door deze onrwikkeling
zullen echter de kwaliteitseisen niet minder worden wegens de

vÍa g fiaar een

steeds hogere

kwaliteit van de lucifers.

In de fitzeerind.u.strie is de concurrentiepositie van het popu-

lierehout zeer sterk verzwakt sedert het gebruik van troPisch
hout voor fineerdoeleinden algemeen ingang vond. Gegeven de
huidige prijsverhoudingen steekt het populierehout qua rendement ongunstig af bij de in zwang gekomen tropische houtsoorten.

Hiernaast zijn de sterk opgekomen plaatmaterialen en boardsoorten een grote concuffent gebleken, met name voor het
populierecriplex.
De zagerijen hebben het populierehout steeds voor uiteenlopende doeleinden gevraagd. Zo werden de onderstammen verwerkt
tot blokhout, d,at alzet vond voor de vervaardiging van tekenborden, radio- en televisiekasten, meubels, prothesen, modellen
voor diverse bedrijfstakken e.d. De middenstukken en de toppen waren het rypische emballagehout, gebruikt bij de fabricage
van meermalige groenten- en fruitkisten, industrie- en levens-

middelenkisten e.d.
Nu is inmiddels in dit bestedingspatroon een ingrijpend'e wijziging gekomen: de aanwendingsgebieden voor het blokhout zijn
aanzienlijk ingekrompen en wel onder druk van de vele houtvervangende grondstoffen, die vooral in het laatste decennium
een enorme vlucht namen. Het gebruik in de emballagesector
is beïnvloed doordat het meermalige fusc allerwegen werd
prijsgegeven ten gunste van de eenmalige verpakking. Op zich
beschouwd ligt hier een grote kans voor de populier: zouden
bijvoorbeeld alle eenmalige sla- en fruitkratten en de tomatenbakken uit populierehout worden vervaardigd dan zou dit bij
de huidige stand van zaken een jaarlijkse behoefte van ca.
1t0.000 m3 aan rondhout met zich brengen, een kwanrum, dat
momenteel nauwelijks aan de markt komt. Evenwel zijn er een
aantal factoren, die een forse domper op deze oPtimistische
wensdroom zetten:

-

-

is voor vele emballagefabrikanten nog een
vrijwel onbekende en dus onbeminde grondstof; het is frappopulierehout

pant te ervaren welke vaak volkomen foutieve en negatieve
voorstelling men zich maakt omrrent kwaliteit en verwerkbaarheid van populierehout;
om populierehout op rendabele wijze tot eenmalige emballage te verwerken kan men niet meer volstaan met de
vroegere zaagtechnieken. Om het grote zaagverlies te om-

gaan is snijden of schillen het devies geworden en veel
producenten zien op tegen de hiermee gemoeide inves-

-

teringen;
deze aversie tegen nieuwe investeringen wordt meer verklaarbaar wanneer men weet, dat de markt voor houten
eenmalig (en ook meermalig) fust aan felle aanvallen van
de vervangingsartikelen blootstaat. Karton en kunststof veroveren voortdurend teffein op hout en het is deze struc-

rurele omwenteling, die vaak verlammend werkt op de investeringsbereidheid van de fabrikant van houten emballage;
de voorschriften, die gelden ten aanzien van aard en kwali- teit van houten exporwerpakking zljn hier en daar nog
discriminerend voor het gesneden of geschilde populierehout, waardoor bepaalde gebruiksmogelijkheden worden afgekapt;
snij- en scl-rilhout vinden hun toepassing slechts daar op een
- ,-endabele wijze, waar het hout vers - dus nat - kan worden
gebruikt. Zodra in de emballage droog hout wordt verlangd,
treedt als remmende kostenfactor het drogen van hout op.
De emballagesector in ruime zin omvat ock de vervaardiging
van pallets: het is hier, dat zich een steeds verder-eaande penetratie van de populier als grondstof aftekent. Zowel voor het
eenmalige als het meermalige pallet bestaat een groeiende vraag
naar populierehout en het ziet ernaar uit, dat deze onrwikkeling
zich in de komende jaren in versterkte mate zal voortzetten.

Niettemin moet men de verwachtingen niet te hoog opschroeven: een recent onderzoek, dcor de werkgroep ,,Expolitatie en
Gebruik" van de Nationale Populieren Commissie ingesteld bii
de l.routen-emballage industrie, toont aan, dat deze bedrijfstak
thans ongeveer 29.000 m3 populiererondhout verwerkt.

Bij

huidige samenstelling van de afzet wordt de potentiële

de

toe-

neming van dit kwantum (bij kleinere verbruikers en nog niet
verbruikers) getaxeerd op 19.000 m3, zodat het mogelijke totaalverbruik op 48.000 mB uitkomt. Zou d,e pallettisering in Nederland fors voortschrijden dan zal de behoefte uiteraard boven
deze hoeveelheid kunnen uitgaan.
Betrekkelijk nieuwe afnemers van populierehout ziin de spaan'
en t,ezelplaatitzd.utrie en de honrcementplatenindustrie; deze
houtsoort past in het verwerkingsschema van genoemde industrieën doch tot heden beperkt de vraag zich no.g tot houtafvallen van andere bedrijfstakken. Toch moeten de hier liggendc mogelijkheden niet te laag worden aangeslagen al was
het enkel om deze reden, dat elke houwerwerkende industrie
eraan gelegen is een permanente afzetmogelijkheid voor zijn
afvallen te krijgen.
Deels analoog ligt de situatie in de papierind.nfirie; zowel in
het semi-chemical als in het slijpproces wordt een toenemend
gebruik van populierehout verwacht. Daar met name voor het
slijpproces een minimum hoeveelheid van 70.000 m3 stamhout
ncodzakelijk wordt geacht om een rendabele Íabricage te kunnen srarten 1) is het duidelijk, dat een dergelijke industrie niet
op houtafvallen alleen kan drijven. NTanneer de noodzaak van
een binncnlandse grondstofvoorziening voor de Nededandse
papierindustrie kan worden aangetoond - dit mede gelet op de
al dan niet verwachte handelspolitieke integratie van E.E.G.- en
E.V.A.-landen - zaI de consequentie hiervan zijn, dat de producent zich op deze bijzonder grote behoefte aan dun stamhout
mcet gaan inspelen, hetgeen bijvoorbeeld de plantafstand van
de bomen rct 4 x4 m kan reduceren.
Tot welke conclusies is de populierenteler na lezing van het
voorstaande nu gerechtigd?
1. De vÍa.ag naat onderstammen (fineerhout) daalt aanmerke-

lijk, omdat zowel voor de fineerindustrie als ook voor
t) Zie artikel van Ir. H. A. van det Meiden: Papierindusttie
sidieert populierenaanplant (Populier, ig. 4, nr. l, Íebr.'67).

de

sub-
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zagerijen het huidige prijspeil ervan ror onrendabele bedrijfsvoering leidt, gezien de afzetmoeilijkheden bij de uit
onderstammen gefabriceerde produkten. De lucifersindustrie
zal hier nauwelijks of slechts in geringe mare als compenseÍende factor kunnen optreden omdar her houwerbruik in
deze industrie waarschijnlijk niet zal toenemen.

\íaar in het verleden de gemiddelde prijs van populiere-

2.

3.

rondhout in eerste aanleg werd bepaald door de prijs die de
afnemers wilden betalen voor de goede onderstam, moer de
conclusie zrjn, dat een daling van de rondhoutprijs niet is
tegen te houden.
De behoefte aan middenstukken en tophout (bedoeld in de
zin van wetkhout met een minimaal toelaatbare topdiameter
van 22-25 cm) zal een pluriform karakter krijgen. Uit de
wereld der klompenmakers is deze vraag reeds aarzelend
geworden, wat een prijsdrukkend effect heeft. Zolang her.
eenmalige houten fust zich weet te handhaven zullen de
zageijen daarentegen een marktverstevigende invloed uitoefenen, zeker dan wanneer de palletsector de verwachtingen die hij wekt, waar maakt. \Tanneer echter het eenmalige houten fust geheel of gedeeltelijk wegvalt ontstaat
een negatief marktelement.
Al met al is moeilijk voorspelbaar wat de resultante van
deze in verscheidene richtingen werkende krachten op het
prijspeil zaI zijn; vaststaat evenwel, dat ook bij toenemende
vraag naar middensrukken en tophout het gemiddelde prijspeil van het populierehout z:al dalen, gezien de factoren,
sub 1. genoemd.
Men zou kunnen opmerken, dat in het voorgaande het probleem wel erg eenzijdig is benaderd vanuit het standpunt
van de houtkoper,/verbruiker en dat aan het kostenelement
bij de producent geen aandacht is besteed. Naruurlijk wordt
niet ontkend, dat aan het begin van het gehele probleem de
beslissing van de teler staat of hij al dan niet zal planten
en dat de basis voor deze beslissing is of de opbrengsten de
kosten in aanvaardbare mate zullen overtreffen. Niettemin
moet de teler begrip ervoor opbrengen, dat de houtkoper,/
verbruiker zijn prijsidee Iaat afhangen van de prijs die hij
uiteindelijk voor zijn produkt weet te realiseren, m.a.w.
daalt de vftag naar het vervaardigde produkt of wordt het

uit de markt sreggeconcurreerd door vervangingsartikelen
dan kan hij zijn gtondstof niet meer met dezelÍde prijs als
K, Adema

/

4.

voorheen honoreren.
Toch behoeven deze overwegingen de teler niet kopschuw
te maken: stel, dat onder druk van meerdere negatieve elementen de prijs van het populiererondhout met 15-20 %
daalt, dan rijst de vraag of de opbrengst per ha mer populieren beplante grond niet hoger blijft liggen dan bij elk
willekeurig (agrarisch) alternatief. Hierbij speelt dan nog
een kostenbesparende rol de omstandigheid, dat de fraai
verzorgde en tot 10 meter hoogte zuiver gehouden onderstam niet meer zo intensief wordt begeerd en dat de teler
kan volstaan mer opsno:ien tot 4-5 merer.
Yoorzover de traditionele afnemers de reler werkelijk in de
steek dreigen te laten of slechts rot een voor hem onrendabele marktprijs bereid zijn is aan hem de beslissing of hij
zich wenst vast te leggen op de produktie van hout voor de
papierindustrie.

Tenslotte moge gewezen worden op enige onvolkomenheden,
die op de markt voor populierehour ror een minder intensieve

activiteit voeren dan mogelijk zoa zijn'.
het schort aan behoodijke voodichting ten aanzien
de
- mogelijkheden, die het gebruik van populierehoutvan
biedt,
met name in de emballage-industrie; hier ligt vooral in de
palletsector een aanzienlijke potentiële verbruiksmogelijkheid;

-

de markt voor populierehout is zeer ondoorzichtig; noch de
producenten noch de verbruikers hebben enig idee van de
hoeveelheden, die op een bepaald momenr of in een bepaalde periode aan de markt komen en vaak ontbreekt het
ook aan inzicht in het prijsniveau, waartegen elders transacties worden afgedaan. Ofschoon juist hier een taak voor

de handel moest liggen dient te worden vastgesteld,
deze tekort schiet

bij het overzichtelijk

maken van

dat
de

markwerhoudingen;

-

wil men de vraag ftaar populierehout srimuleren dan moet
nog diepgaand speurwerk worden verricht naar de verwerkingsmogelijkheden van houtafvallen. In de meeste bedrijfstakken wordt 30 tot 50 %o van het rondhout tot afval en

het kan de bereidheid om populierehout te

verwerken

slechts ten goede komen, wanneer de verbruiker weet welke
kant hij uit moet met zijn boomschors, zaagsel, schaaldelen,

aflopers e.d.

ls het populiereschilbedrijÍ op dood spoor?

HouÍvesler Vereenigde Hollandsche Lucilerslabrieken

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men een duidelijk onderscheid maken russen populierefineer van grotere afmetingen dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de meubel- en
triplexfabricage en populierefineer van kleinere afmeting zoals
in de emballage-industrie wordt verwerkt.
In de eerste sector is de situatie bepaald niet rooskleurig. De
laatste jaren is een duidelijke afname te constateren. In de
emballage-industrie is echter de lraagrtaaÍ geschild of gesneden
populierefineer toegenomen.
In het algemeen heeft een verschuiving naar deze tweede sector
plaats gevonden. Hierbij hebben diverse faktoren een rol gespeeld.

7a

moet men bij het schilbedrijf voor de meubel- en triplex[abricage met populiereschilhout concurrerend kunnen werken
t.o.v. tropisch hout. Ook werd het fineer voor een groot deel
verdrongen door vervangende produkten zoals hardboard, zachtboard, spaanplaten en andere platen op kunststofbasis.
Daarom moet men een bijna ideale schilhoutstam kunnen afrollen, waarover men in Nederland slechts in zeer bePerkte

mate kan beschikken.
Een goede fineerstam, wil deze voldoende nuftig rendement
opleveren, moet toch wel aan de volgende eisen voldoen:

1. Recht en praktisch rond, volhoutig en geen wortelaanloop.
2. Topdoorsnede minimaal 50 cm.
3. Geen losse ringen, geen draaigroei en niet excentrisch.
4. Een vaste strukruur en geen donker gekleurd kernhout.
5. Geen uitwendige of inwendige noesten of andere gebteken.
Deze eisen zijn in de eerste plaats noodzakelijk, omdat in de
meubel- en triplexfabricage veelal een netto fineetlengte boven
de twee meter wordt gevraagd. Ook de zuiverheid van de stam
speelt een grote rol.
De eisen van de afnemers zijn de laatste jaren gestegen. Voor
eerste klas populiereÍineeÍ vtaagt men een kwaliteit van voldoende sterkte, rechtdradig zonder fouten en van een lichte
kleur. Enkele tropische houtsoorten kunnen in bepaalde gevallen de populier vervangen en het prijsverschil is momenteel
zeer gering. Ook de invoer van triplex uit het buitenland tegen

