De vervverking van en de handel
in populierehout in Nederland

ir. L.J.M. Dielen,
Stichting Bos en Hout,
Wageningen

In opdracht van de Nationale Populierencommissie (N PC) , een adviesorgaan van de minister van Landbouw en Visserij, werd door twee studenten, de heren J. Roex en L. Koreman, van de Hogere Bosbouw- en
Cultuurtechnische School te Velp een onderzoek uitgevoerd naar de
handel en verwerking van populierehout in Nederland.
Dit onderzoek vormt een onderdeel van het Markt Informatieplan Populieren (MIP) dat eerder door de NPC werd opgesteld. Doel van het
MIP is ondermeer om actuele marktinformatie over de teelt, handel en
verwerking van populierehout aan belanghebbenden ter beschikking te
stellen.
De heren Roex en Koreman werd gevraagd een actueel (1985) overzicht
van de handel en verwerking van populierehout op te stellen. Daarnaast
bestond hun opdracht uit het opbouwen van een zo volledig mogelijk
adressenbestand van handelaren en verwerkers van populieren.
Van de vloed aan marktgegevens, die de beide studenten hebben opgenomen in hun eindrapport*), geeft ir. L.J.M. Dielen ín dit artikel een
overzicht. De heer Dielen, werkzaam bij de Stichting Bos en Hout leidt
het houtstroomonderzoek van o.a. populieren.
Voor meer informatie omtrent dit onderzoek en het houtstroomonderzoek kunt u zich tot hem wenden: Stíchting Bos en Hout, Postbus 253,
6700 AG Wageningen, Tel.: 08370-10121 .
Het bovengenoemde adressenbestand is aan dit artikel toegevoegd.
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Figuur 1. Houtstroom populieren 1985 (x 1000 m3 met schors)

Utrecht.

Inleiding
In het verleden

is veel aandacht aan de

teelt

en de veredeling van de populier geschonken. Onderbelicht bleef, mede als gevolg
van een gebrek aan betrouwbare en actuele
gegevens, de handel en verwerking van po-

d. gezaagd-hout-verwerkende

emballage-

wacht hoog en bedroeg 97"/".

Dit

cijfer

geeft een indruk van de betrokkenheid van
de bedrijven bij dit onderwerp.
De resultaten van deze marktstudie zullen
hierna worden toegelicht. Eerst zal een totaal beeld worden gegeven waarna de resultaten per bedrijfstak in het kort zullen worden besproken.

Omdat bij het begin van de inventarisatie
geen compleet adressenbestand bestond

bedrijven
e. papier- envezelplaatfabrikanten
f. handelaren in rondhout
g. handelaren in gezaagd hout en triplex
Om de benodigde marktgegevens te verkrijgen werd gebruik gemaakt van een telefonische enquête. Daarbij werd gevraagd
naar de wijze van inkoop, het inkoopgebied, de spreiding van de bedrijven binnen
Nederland, de import en export, de verwerkte hoeveelheid populierehout in 1985,
het zaagrendement, de aÏzet van restprodukten, de gestelde kwaliteitseisen, de te

van handelaren in of verwerkers van populierehout, hebben de beide onderzoekers
eerst getracht een zo volledig mogelijk bestand op te bouwen. Vervolgens werden de
verschillende bedrijven ingedeeld naar de
volgende categorieën:

verwerken diameters, de houtprijs en de
toekomstverwachting ten aanzien van het
produktievolume. Naast deze marktgegevens werd tevens gevraagd naar adressen
van bedrijven die wellicht ook populierehout verwerken of verhandelen. Op deze

verrassende resultaten geleid. Daarbij
sprong het meest in het oog het antwoord
op de vragen naar de import en het verbruik
van populiererondhout. In tabel 1 wordt in
de vorm van een rondhoutbalans een overzicht gegeven van de situatie in 1985. Deze

a. klompenfabrikanten
b. rondhoutverwerkende

wijze kon het adressenbestand worden aangepast en worden uitgebreid met nieuwe

balans heeft alleen betrekkingophet rondhout. ln figuur 1 wordt een meer gedetailleerd totaal overzicht gegeven van de populierenstroom in 1985. Hierin zijn ook de uit

pulierehout. Dit gebrek vormde voor de
NPC de aanleiding om een marktinventarisatie uit te laten voeren naar de handel in en
de verwerkingvan deze houtsoort. Deze inventarisatie is uitgevoerd door de heren
Roex en Koreman, studenten van de HBCS
te Velp.

drijven

c.

zagerijen

emballagebe-

adressen.
De respons op de enquête zelf was onver-

Algemene beschrijving van de populierehoutmarkÍ in 1985
De houtstroom
De enquête heeft op een aantal punten tot
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rondhout vervaardigde halfprodukten gezaagd hout en triplex opgenomen.
In 1985 werd een niet onaanzienlijke hoe-

veelheid populierehout geïmporteerd.
Wordt het gezaagde hout en triplex omgerekend in rondhoutequivalenten dan bedroeg de import circa202.00O m3 r.e. Deze
import besÍond voor het grootste gedeelte
uit zaaghout (figuur 1). Rondhoutequivalent (r.e.) geeft aan hoeveel rondhout nodig is om een hoeveelheid (m3, ton, m2) van
een bepaald produkt te vervaardigen.
Het belangrijkste land van herkomst was
West-Duitsland gevolgd door België. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de

importontwikkelingen sinds 1970. Uit dit
overzicht blijkt dat de import een stormachtige ontwikkeling doormaakt. Daarbij
moet worden opgemerkt dat alle cijfers behalve voor 1985, afkomstig zijn uit de importstatistiek van het CBS. De cijfers voor
1985 zijn rechtstreeks afkomstig uit de enquête. Deze laatste cijfers verschillen met
de CBS-cijfers: dit wordt momenteel nader
onderzocht.
Het totale Nederlandse verbruik van populierehout bedroeg, uitgedrukt in rondhoutequivalenten, circa 426.000 m3 met schors.
In deze hoeveelheid is, naast het rondhout

(344.000 m3),

ook het gezaagde hout

(14.000 m3) en triplex (28.000 m3) opgenomen. Beide laatste bedragen zijn daarvoor

eerst omgerekend naar rondhoutequivalenten. Beschouwen we het verbruik verder
naar bestemming dan geeft tabel 3 hiervan
een overzicht. In deze tabel wordt tevens
een beeld gegeven van de verschuivingen
en ontwikkelingen die zich sinds 1960 hebben voorgedaan.
Uit dit overzicht blijkt duidelijk de sterke
toename van het zaag- en afrolhout. Deze
toename heeft er in belangrijke mate toe
bijgedragen dat het totale verbruik in tien
jaar tijd is verdubbeld. Belangrijkste afnemer van dit hout vormt de emballage-indus-

trie.

Het overheidsbeleid ten aanzien van de
houtproduktie tot hetjaar 2050 is, in het onlangs ter goedkeuring aan de Tweede Kamer aangeboden Meerjarenplan Bosbouw,
verwoord. Wordt het huidige totale verbruik van populierehout vergeleken met dit
beleid dan lijkt, zeker gezien de nog groeiende vraag naar deze houtsoort, het voornemen om in 2050 circa 640.000 m3 populierehout te produceren zeer reëel.
Wordt verondersteld dat de voorraadmutaties van populierehout in 1985 gering waren
dan betekent dit dat de binnenlandse houtoogst circa242.000 m3 met schors bedroeg.
Een vergelijking met de hierboven geschetste ontwikkelingen bij de import en het verbruik van populierehoutlaaïzien dat zowel
de netto-import als het verbruik verder zijn
toegenomen. Om de aÍhankelijkheid van
het buitenlandse hout niet verder te laten
28

stijgen is het met name voor de populierehoutverwerkende bedrijven van groot belang dat wordt voortgegaan met het stimuleren van de aanplant van de populier.
De export tenslotte was gering en bedroeg

?
0

a
a

t

slechts 14.000 m3 rondhout en 2.000 m3 gezaagd hout. Deze laatste hoeveelheid is niet
in de balans (tabel 1) opgenomen omdat het
lo

hier om een halfprodukt gaat.
aa
a ao

Korte beschrijving van de populierehoutmarkt
De inkoop van de verwerkende bedrijven
vindt voornamelijk franco fabriek plaats;

a

restprodukt. Dit restprodukt vindt toepassing in de papier- en vezelplaatindustrie als
grondstof, in de agrarische sector als strooisel en in het eigen bedrijf, bij particulieren
en in rokerijen als brandhout. Een deel van
het restprodukt heeft een onbekende bestemming. De verwerking van populierehout levert in het algemeen geen problemen op. De verwerkers zijn bekend met de
door hun gebruikte populiererassen.
De emballage-, papier- en vezelplaatindustrie denken in de toekomst meer populierehout te gaan verwerken. De klompenindustrie daarentegen verwacht dat het verbruik
iets zal afnemen. Samengevat mag worden
verwacht dat de vraag in de komende tijd
verder zal toenemen.
De resultaten per bedrijfstak

In het kort zal per bedrijfstak een samenvattend beeld worden gegeven van de resultaten van de enquête. Voor meer gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar het
ràpport.
De klompenfabrikanten
De geografische spreiding van de klompenfabrikanten over Nederland wordt in figuur
2 getoond. Deze figuur toont duidelijk aan
dat de klompenbedrijven in bepaalde gebieden van Nederland zijn geconcentreerd.

-

a

a

c:

alleen de klompenfabrikanten en de kleinerezagerijen kopen voor een belangrijk deel
hun hout op stam in. De klompenfabrikan-

ten, die hun hout op stam inkopen, zijn in
verband met de transportkosten vaak aangewezen op hout uit de regio.
De prijzen die voor populierehout op stam
worden betaald bedragen gemiddeld / 60,per m3 met schors; franco fabriek bedragen
de prijzen gemiddeld / 90,- per m3 met
schors. Beide prijzen variëren echter aanzienlijk en worden sterk bepaald door de
kwaliteit en de diameter van de stammen.
Met name bij de rondhoutverwerkende emballage-industrie bestaat er een duidelijke
relatie tussen prijs en diameter.
Het zaagrendement ligt bij de verschillende
zagerijen en rondhoutverwerkende emballagebedrijven tussen de 50 en6O"/". Bij deze
verzaging ontstaat ongeveer 119.000 m3

a

Figuur 2. Spreiding van de klompenfabrikanten over Nederland

In

1985 werd door de klompenfabrikanten
circa 20.000 m3 populieren tot draagklomp
verwerkt. Een zelfde hoeveelheid, 20.000
m3, werd door de klompenfabrikanten verwerkt tot souvenirartikelen zoals bootjes,
molens, souvenirklompen, etc.

Bij de

klompenfabrikanten bestaat een
lichte voorkeur voor de rassen 'Gelrica' en
'Marilandica'.
De belangrijkste kwaliteitseis, die wordt
gesteld, heeft betrekking op de noestigheid: bij voorkeur moet het hout noestvrij
zijn. De gemiddelde prijs, die door de
klompenfabrikanten wordt betaald, varieert sterk maar bedraagt gemiddeld circa
f 61,- per m3 op stam en circa / 92,- per m3
franco fabriek (prijzen inclusief schors).
Ongeveer 13.000 m3 van het hout dat wordt
verwerkt tot draagklompen, wordt op stam
ingekocht. 21 bedrijven kopen uitsluitend
op stam in en 10 bedrijven kopen zowel op
stam als franco fabriek in.
De inkoop heeft een regionaal karakter.
Dit blijkt uit het gegeven dat 10.000 m3 van
de 13.000 m3 op stam binnen een afstand
van 50 km tot het bedrijf werd gekocht.
De minimale diameter, die door de meeste
klompenfabrikanten wordt aangehouden,
bedraagt circa25 cm. Aftoppen op kleinere

diameters vindt vrijwel uitsluitend plaats
als het hout wordt verwerkt tot souvenirs.
Het resthout wordt in de eerste plaats verkocht als brandhout. Daarnaast wordt het
ook gebruikt voor de verwarming van het
eigen bedrijf, voor het drogen van klompen, als strooisel voor de agrarische sector
en tot slot door rokerijen.
De klompenindustrie verwacht in zijn geheel een lichte daling van de produktie van
draagklompen. De grotere klompenfabrikanten hebben meer vertrouwen in handhaving of uitbreiding van de produktie dan
de kleinere,
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Figuur 3. Spreiding van zagerijen en rondhoutverwerkende emballagebedrijven over
Nederland
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Tabel I . Rondhoutbalans populieren 1985 (in mt ntet scltors)

De

rondhoutverwerkende emballagebedrijven
Figuur 3 geeft een beeld van de geografische spreiding van deze bedrijven over Nederland. Hierbij valt op dat deze bedrijven
geconcentreerd zijn in het oosten van Brabant en in Limburg. In totaal zijn er 10 be-

Export:

Import:
zaaghout

110.000

vezelhout

6.000

Binnenlandse oogst

5. (XX)

vezelhout

9.000

Verbruik:

242.000

e

mb al lage - indus

trie

zagerijen
klompenfabrikanten
karton- en vczclplaatfabrikanten

drijven gevonden die populiererondhout
tot emballage verwerken. Hiervan beschikken er 2 over schilcapaciteit.
Door deze categorie bedrijven werd in 1985

zaaghout

358.000 Totaal

Totaal

143.000
I 1 3.000

40.000
48.0(X)
358.(XX)

circa 143.000 m3 rondhout verwerkt. Hiervan was 106.000 m3 geïmporteerd: het merendeel was afkomstig uit de Bondsrepu-

bliek.
Het rondhout wordt bijna uitsluitend franco fabriek ingekocht en wordt vanuit het
gehele land betrokken.
Het zaagrendement ligt tussen de 50 en
55"/", zodat bij de verwerking van het rondhout in 1985 circa 65.000 m3 restprodukt
ontstond. Deze hoeveelheid was als volgt
samengesteld:

schorsresten
(cellulosefabricage)

chips

Tabel 2. De intport van populierehout
Jaar

r970
1975
1980

23.000
44.000
49.000

1985

110.000

2.I00
1.570

5.000
I 5.000

Tabel 3. Totale binnenlandse verbruik van populierehout

Jaartijks verbruik (mr r.e., met schors)

12.000 m3

26.000 m3

schaaldelen (vezelplaatproduktie)

brandhout
onbekend

Gezaagd hout (mr)

Zaaghout (mr met schors)

11.000 m3
1.400 m3
14.600 m3

Er doen zich geen specifieke

problemen
voor bij de verwerking van het populierehout.
Er bestaat een duidelijke relatie tussen de
prijs van het zaaghout en de topdiameter

van het hout. De prijs loopt uiteen van
f 75,- per m3 franco fabriek bij topdiame-

ter 12 cm tot / 90,- per m3 franco fabriek bij
topdiameter 30 cm.
Alle bedrijven denken hun huidige produk-

emballagehout 1)
klompenhout

triplex
luciferhout

1960 3)

19743)

20.000
60.000
20.000
4.000
4.000

70.000
50.000
2.000
7.500
65.000
6.000

120.000

200.000

12.000

vezelhout
diversen

Totaal

1985

277.000
40.000
s6.000 2)
48.000
5.000
426.000

1) Emballagehout bestaat uit zaaghout, afrolhout en gezaagd hout, omgerekend in r.e.
2) F{et geïmporteerde triplex is omgerekend naar rondhout en wordt voor het merendeel
verwerkt tot emballage

3) Bron: Meiden, H.A.

van dcr. (1982). Handboek voor de populicrcnteclt. Arnhem
29

tieniveau te kunnen handhaven; enkele
grotere bedrijven denken de produktie te

belindustrie; stapelhout in beton- en metaalindustrie; bouwhout in de agrarische

kunnen opvoeren.

sector.

De zagerijen

Er zijn2l zagerijen benaderd die populierehout verzagen. In figuur 3 wordt een overzicht gegeven van de ligging van deze be-

De populierehout-verwerkende bedrijven
verwachten in het algemeen in de toekomst
evenveel hout te gebruiken als in 1985. Enkele grote bedrijven denken hun produktie
te kunnen opvoeren.

drijven.

Door de zagerijen werd in 1985 circa

113.000 m3 verzaagd, waarvan slechts 3.000
uit het buitenland afkomstig was.
Ongeveer 70.000 m3 werd, vooral door de
m3

grotere zagerijen, franco fabriek
kocht.
Het zaagrendement

inge-

ligt, evenals bij

de

rondhoutverwerkende emballagebedrijven, tussen de 50 en 55%. Bij de verzaging
ontstond aldus 54.000 m3 restprodukt. De
bestemming van het restprodukt was als
volgt:

papierindustrie
cellulose-industrie
brandhout
agrarische sector
onbekend

5.300 m3
13.000 m3

8.000 m3
12:500 m3
15.200 m3

De prijzen, die door de zagerijen werden
betaald voor levering franco fabriek, bedroegen:

/

90,- per m3 voor een topdiameter van 20
cm en op, ï 92,50 per m3 voor een topdiameter van 25 cm en op.

Het gezaagde hout wordt voor het overgro-

te deel toegeleverd aan de emballage-industrie. Andere toepassingen voor gezaagd
populierehout zijn: 'Blind werk'in de meu-

De gezaagd-hout-verwerkende emballagebedrijven
In totaal werden 21 bedrijven benaderd. De
geografische spreiding wordt in figuur 4
weergegeven.

De bedrijven, behorende tot deze categorie, hebben in 1985 in totaal 69.000 m3 gezaagd hout verwerkt, waarvan circa 54.000
m3 uit eigen land en 15.000 m3 uit het buitenland. Daarnaast werd door deze sector

circa 18.000 m3 populieretriplex verwerkt.
De emballage-industrie ondervindt slechts

zelden problemen bij de verwerking van
populierehout.
Uit een vergelijking van de resultaten van
de enquête is gebleken dat waarschijnlijk
niet alle bedrijven behorende tot deze categorie zijn bereikt.
De karton- en vezelplaaÍfabrikanten
Er is een kartonfabriek in Nederland die
populiererondhout en chips van populieren
verwerkt tot vouwkarton.
Het rondhout wordt door dit bedrijf uitslui-

tend franco fabriek ingekocht. Een klein
gedeelte van het verbruik wordt gedekt
door import uit België.

Bijlage:
Populierehoutverwerkende industrieën en handelaren
in populierehout

Er is evenzeer een vezelplaatbedrijf in Nederland dat rondhout en restprodukten van
populieren verwerkt.
De eisen die aan de diameter van het rondhout wordt gesteld zijn: kartonindustrie,
minimaal 10 cm en maximaal 45 cm; Vezelplaatindustrie, minimaal 7 en maximaal 45
cm.

Het totale rondhoutverbruik in deze sector
bedroeg in 1985 47 .700 m3 . Daarnaast werd
nog 8.000 ton restprodukt en chips verwerkt. Bij de vouwkartonproduktie is de
aanwezigheid van schors niet toelaatbaar in

tegenstelling tot de vezelplaatproduktie
waar wel enige schors wordt geaccepteerd.

De hoeveelheid die jaarlijks kan worden
verwerkt zal na 1990 sterk kunnen stijgen in

verband met voorgenomen uitbreidingen
van de produktiecapaciteit.

De handel in populierehout
In totaal konden 20 handelaren in populiererondhout worden getraceerd, waarvan er
19 zijn geënqueteerd. In figuur 5 wordt een
overzicht gegeven van de vestigingsplaatsen. In totaal werden door deze bedrijven
105.000 m3 verhandeld. Van deze hoeveelheid werd ongeveer 75.000 m3 op stam ingekocht.
De handel in gezaagd populierehout is niet
erg omvangrijk (1500 m3). In totaal werden
8 bedrijven gevonden die of gezaagd hout
of triplex verkochten.
Naast het gezaagde hout werd door de handel een hoeveelheid van 5700 m3 triplex van
populieren geïmporteerd en verhandeld.
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Wijdeven v/d, Bus 9,5492 SL St.-Oedenrode,041.38 72875
Wiklo (v/d Wiel), Hamsestraat 12,5298 NA Liempde, 04113-1668

Jongekrijg PKF BV, Havenstraat 43,2681 LC Monster,

Zuilekom v. &2n., Dahliastraat 72,4101 HE Culemborg,

01749-44954

05450-12529

Zwienen v., Schuwacht 150,2941 EH Lekkerkerk,01805-1362

Kroon de, Stationsstraat 42a,4921 AD Made, 01626-2296
Kuyvenhoven Naaldwijk BV, Zuideinde 13,2671 MG Naaldwijk,

Zagefijen
Assink, Postbus 68,7160 AB Neede, 05452-300
Bolwerk, Waterholenw eg 10, 5469 EB Erp, 04135 -1466
Daemens houtwarenfabr., Mingerbergerweg 7,

01740-30501

Labor pallets BV, Laborweg8,9994 TA Toornwerd, 05955-1390
NEPA, Overschiesew eg 64, 3034 EG Rotterdam, 010-1527 59

Peeters &2n., Rijksweg 80,6247 AK Gronsveld,04408-1357
Post BV, Veenweg l, 9684 AT Finsterwolde,05971-31715
Scholtes Emballage BV, Marktkade 101, 9581 AW Musselkanaal,

6367 JW Ubachsberg, 045-7 57253

Damen & Zn. Houth. enZagerij, Langbroekerdijk 45a,
3947 BD Langbroek, 03436-1556
Dee v., Achterstraat 49, 4054 MS Echtenveld, 03444-1244
Doelder den Zagerij, Langeweg 3, 457I RL Axel, 01155-2340
Duin de BV Houtzagerij, Duinweg 24,5482 VR Schtlndel,

05994-12437

Seerden pallet & houth., M de Layenslaanl,5622 BM Eindhoven,
040-431809
Stam Dordrecht CV, Daltonstraat 9, 3316 GD Dordrecht,
0'78-r79334
Vroegop &2n., Dorpsstraat 103,1721 BD Broek op Lange Dijk,
02260-3879

04104-92910

Gorter, Heereweg 421,2161 DA Lisse, 02522-13250
Heijman BV Houth. enZagerij, Dieselbaan 5,

3439 MV Nieuwegein-N, 03402-31308
Klutman's, B aberichsewe g 41, 6905 JR Zevenaar, 08360-23354
Kolkman, Veldpapendijk 3, 7156 KA Beltrum, 05440-61845
Nijenhuis & Hendriksen BV, Winterswijkseweg 47,
7l4l DM Groenlo, 05440-63133
Nijweide Fa., Brinkheurne 36,7115 SC Winterswijk, 05433-226

Rooijen v. Houth. &Zagerij, Spoorstraat l,4054 MA Echteld,
03444-1351

Steinmeijer, Laagsestraat 6, 7 631 AM Ootmarstm, 05419 -127
Tombergen Houth. BV, IJselweg 39,7061 XY Terborg,

1

08350-23484

Veenhuis Fa,,Z.-Emmerikseweg 99,7223 DA Baak, 05754-272
Vree de & Zn., Burg. Knoppersweg 4, 6668 AT Randwijk,
08889-286

Winterswijk Bosb. bedr., Bataafseweg, 7101 PA Winterwijk,
05430-14104
witte de &Zn.Fa., Oude Rijksweg32,795l DJ Staphorst,
05225-1304
Zalo, Oude Deventerweg 14116,7524 PV Lonneker, 053-355982
Zwienen v., Schuwacht 150,2941 EH Lekkerkerk,01805-1362
Emballage-industrie (rondhoutverwerkers)
ADB BV, Mauritspark 3,6163 HM Geleen,04494-41770
Cuppens BV, Emmastraat88,5721. HD Asten, 04936-1327
DURO Swalmen, Bosstraat 58, 6071 XX Swalmen, 04740-1880
Krepel houtind. BV, JR Krepellaan 7,7382 BM Klarenbeek,
05761-t341
Krey v. , Spekstraat 12, 527 5 JG Den Dungen , 01494-1256
Schuurmans kistenfabr., Hoefstraat 2, 5854 BB St.-Anthonis,
08858-1402

Smolders, Dorpsstraat 92a,5556 VL Borkel en Schaft, 04908-255
Steijn's Emballage BV, Dobbeweg 19-21, 2250 AAVoorschoten,
01717-3768

Ten Hove, Haspel 101, 3852 LR Ermelo,03410-13809
Verhees Houtbedrijf, Kattestraat 12,5595 CK Leende,
04906-1205

Emballage-industrie (verwerkers gezaagd hout)
Alers Suilen, Stationsstraat 25,6071 KA Swalmen ,04740-3400
D.A.X. Pallets, Langeweg 3,4571 RL Axel, 01155-2340
Dongen pallets BV, Industriestraat 18, 5107 NC Dongen,
01623-1.4855

E,lka Lissesche kistenfabr., Grevelingstraat 8, 2161. WG Lisse,
02521-19114
Emb. ind. Noord-Brabant, Postbus 509, 5340 AM Oss,
04120-23130
Faber pallets BV, Hoofdvaartsweg 74,9406 XC Assen,
05920-54120
Hallensleben BV, Rijksstraatweg 3, 2635 AC Den Hoorn,
015-561600
Helvo houtind. BV, Buiten de Enkpoort 6, 8061 HR Hasselt,
05209-2020
Hordijks Pallets en Kisten BV, Bonfut 20,2651 BS Berkel en
Rodenrijs, 01891-2644
Jong de & Co., Overschieseweg64,3044 EG Rotterdam,
010-752759

Handelaren in populiererondhout
Berg v/d, Celsiusstraat 21,,3846 BK Harderwijk, 03410-19137
Boekel v., Veldersew eg 1,0-20, 8298 LE Liempde, 04113-2135
Bonestroo BV, Engelanderweg 73, 7361 Cy Beekbergen,
0s766-2858

Bron gebr. BV, Beemdstraat 16,4158 EM Dei|,03457-1644
Bronck Houthandel BV, Voort 9, 5520 AA Eersel, 04970-13500
Doorn v., Wieksloterweg westzijde 21, 3763 LJ Soest,02155-10167
Flevohout BV, Postbus 3,6960 AA Eerbeek, 08338-53907
Foreco Dalfsen BV, Damholterweg 5, 7722 KJ Dalfsen,
0s293-1548

Geffen Gebr. v., Postbus 80, 5480 AB Schijndel ,04104-92893
Heykra Holland BV, Postbus 1,6732 ZG Harskamp, 08382-1918
Heyleeco BV, Wilgenstraat 5,5408 RE Volkel, 04939-537
Key v/d. T.H.C., Lovense Kanaaldijk 165, 5013 BJ Tilburg,

0r3-32t10t
Krol v/d Fa., Postbus 82,3720 AB Bilthoven ,02156-221
Lemmens, Beatrixstraat 15, 6658 EH Beneden-Leeuwen,
08879-1324

Oldenboom Houthandel BV, Kisvelderweg 3, 7160 AA Neede,
05450-226t
Transgohout, Groenstraat 1, 30221 Nieuwrode, 09-3216566805
Weert v/d Houthandel, Langenberg 10, 5283 VE Boxtel,
04116-72777

Welles Houthandel, Industrieweg 11.8426 AN Appelscha,
05t62-14',70

Winkel Te BV Houtimport, Woold 156,7117 VG Winterswijk,
05434-466t467

Verwey, Wuustweg 2,6672 MA Emmen, 08880-1619
Handelaren in gezaagd populierehout en triplex
Beyleveld Houtimport BV, Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam,
010-761500

Camerik Houtagenturen BV, Postbus 307, 5300 AH Zaltbommel,
04t84-520
Hilkubo, Industrieweg l3-15, 5154 PD Waalwijk, 04160-38945
Interplaat BV, Herenwe g 64, 2101 ML Heemsted e, 02510-29336
Key v/d T.H.C., Lovense Kanaaldijk 165, 5013 BJ Tilburg,

013-32tt0l
Oerlemans triplex-fineer fabriek, Molendijk 23,
5482 ZB Schijndel, 04104-92262
Rowood, B eneden rij we g 182a, 2987 V B Ri dderke rk, 0 l8O 4 - 12022
Satim BV, Postbus 95, 3130 AH Vlaardingen, 010-600899
Overige adressen

K.N.P.-vouwkarton, Coldenhovenseweg 12, 6961 ED Eerbeek,
08338-59133

A.C.I. vezelplaat BV, Abramskade 4,9601 KM Hogezand,
05980-98822

Stichting Bos & Hout (SBH), Bosrandweg 5, Postbus 253,

6700 AG Wageningen, 08370-10121

Emballage Pallet Vereniging (EMV), Buitenhofdreef 272,

2622 AW Delft, 015-564700

Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten (NVK),
Eendenkooi 18, 3151 RL Drunen, 04163-72'788
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