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Sterk gestegen prijzen voor Populiere-lndustriehout

Direkteur Foreco 8.V., Arnhem

De wereldmarkt voor hout en uit hout afgeleide produkten verschilt sterk naar de in beschouwing genomen sektoren:
- Gezaagd uopisch hout is vanaf voorjaar 1974 sterk in prijs
gedaald; voor sommige soorten is de prijs teruggevallen op het
niveau van vóór de prijsverhogingen in 1973.
- Gezaagd naaldhout en gezaagd populierehout zijn vanaf medio I9l4 onder prijsdruk komen te staan; prijsveriagingen van
10 7o en meer komen voor. Overigens zijn de lagere prijzen nog
hoger dan die van begin 1913. In Iíest-Europa zijn als gevolg
van de druk op de gezaagd-hout prijzen de rondhoutpriizen licht

t

*

gedaald.

-

Spaanderplaten worden meer geproduceerd dan er vraag is;
de platen dalen in prijs en het hiervoor benodigde rondhout

vindt slechts uage afzet tegen prijzen, die ongeveer I0 /6 lager
zijn dan in het voorjaar van 7974.
Er bestond begin L974 een zwarte markt voor houtcellulose
en houtslijp; hoewel deze markt is geluwd, is er nog steeds

-

goede vraag naar deze voor papierfabrikage noodzakelijke halffabrikaten; de prijzen liggen 50 /e en meer boven die van
r973.

Het is deze laatste sektor, die van grote betekenis is voor de
afzer. van populierehout, sinds Peppelhout Eerbeek N.V. populiere- en wilgehout verwerkt tot houtslijp. Deze houtslijp wordt
weer gebruikt voor het maken van papier. De gestegen prijzen
voor houtslijp laten aanzienlijk ruimere prijsberekeningen voor
hout toe, dan in het recente vededen. Daardoor kan Foreco Inrernationale Houthandel B.V. te Árnhem, die is belast met de
bevoorrading met rondhout van Peppelhout, met ingang van
1 november 1974het volgende prijzenschema hanteten:
Prijs per 1000 kg franko Eerbeek: bij jaarlevering van:
2500 ton of meer
Í 72,1000-2500 ton
f 69,minder dan 1000 ton f 65,Aangezien in deze prijzen rekening is gehouden met de kosten
van verzameling, behoeven, tot afstanden van 100 km vanaf
Eerbeek, deze prijzen slechts met ï 12,- per ton te worden
verminderd om de prijzen aan de rolstapel, aan voor zrlaar verkeer berijdbare wegen, te vinden. Deze bedragen dan respectievelijk Í 60,-, I 57,- en í 53,- per ton, afhankelijk van de
hoeveelheid die één aanbieder of één groep van aanbieders in
een bepaald regionaal gebied per jaar levert.

Bij

deze prijzen zijn enkele opmerkingen op hun plaats:

Stijgende prijzen uoor babierhofi.

ning worden gehouden. De sterke prijsstijging voor indusriehout maakt dit sortiment niet alleen konkumerend met kisthout
en licht zaaghaut, maar kan in de gegeven situatie ook de totale
markt voor populierehout in Nederland op het hoge peil van
1973/74 houden.
De voor populiere-industriehour geldende prijzen zijn sterk
afhankelijk van de grootte van het aanbod per aanbieder. Deze
tot f 7,- per ton oplopende prijsverschillen bedoelen een uitdaging te zijn voor diegenen, telersorganisaties of handelaren,
die kleine partijen tot één grote aanbieding weten samen re
stellen. STie erin slaagt tien kleine partijen tot één grote jaarlevering van 3000 ton samen te stellen ontvangt voor zijn inspanning f 21.000,- méér dan voor de deelpartijen afzonderlijk ontvangen zoo zijn.
- Aanbieders die niet over de mogelijkheden beschikken om
opgewerkt hout aan berijdbare wegen re leveren, kunnen ook
staand hout aanbieden. Foreco B.V. heeft de afgelopen jaren
ook voor fineerhout, klompenhout en zaaghott een zodanige
afzet gevonden, dat hoogwaardige stamgedeelten passende bestemmingen tegen goede prijzen kunnen vinden. Een vellingsorganisatie is beschikbaar. Foreco is bereikbaar te Árnhem
O85-45443I; de behandeling van zaken op het terrein van po-

-

pulierehout verzorgt de heer

A. Zantinge, te Zeihem, privé

08342-1769.

- In

1973 bedroeg de vergelijkbare prijs voor populiere-industriehout ca. f 35,- per ton aan de berijdbare weg. De huidige prijzen betekenen een stijging met 50 tot 70 procent.
- Áchtte men het voorheen niet altijd lonend om dunningen uit
te voeren of tophout zorgvuldig op te werken - de prijs voor
,,De Hoop" was nog iets lager, maar de eisen aan de opwerking
en aan de kwaliteit waren ook geringer - de huidige prijzen
zijn in absolute en in relatieve zin zo goed, dat ze een zorgvuldige opwerking van alle vrijkomende hout rechtvaardigen.
- De markt voor populierehout was in het seizoen 1973/74
goed, dank zij de hoge prijzen voor stamhout: fineerhout, klompenhout, zaaghout en kisthout. De indruk van dit ogenblik is,
dat fineerhout prijs houdt en dat er geleidelijk meer vraag naar
fineerhout van 30-50 cm diameter ontstaat. De prijs voor
klompenhout lijkt nog wat te stijgen, maar voor zaaghout en
voor kisthout moet, als gevolg van de gesignaleerde ontwikkelingen op de markt van gezaagd hout, met lagere prijzen reke-

PO P U L I E R EN

in omtrekmaten 8-18
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Populus euramericana:

*

Balsempopulierên:

*

Populus canescens:
Diverse klonen

cm

'Gelrica','Heidemij','Robusta' en'Zeeland'

'Androscoggin' en P. trichocarpa'Fritzi Pauley'
:F BalsemhybÍiden:
'Geneva' en 'OxÍord'

Boomkwekerijen
B.Y. TOJI VA]I DE]I OEUER
Rijksweg í3 - Haaren (N.Br.) - TeleÍoon 04117 -771

