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Aandeel duurzaam
geproduceerd hout groeide
in 2017 gestaag door
In 2018 heeft Probos voor de zesde keer het marktaandeel duurzaam
geproduceerd gezaagd hout, plaatmateriaal en papier en karton op de
Nederlandse markt in beeld gebracht voor het ministerie van LNV. Zowel
het marktaandeel duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal
als papier en karton groeide in 2017 naar 85%. De resultaten voor 2017
maken duidelijk dat de groei voor duurzaam geproduceerd gezaagd hout
en plaatmateriaal afvlakt, wat onderschreven wordt door meer recente
sectorgegevens.

Aandeel duurzaam geproduceerd hout groeide in 2017
gestaag door
Resultaten van studies voor de Rijksoverheid moeten eerst naar de Tweede Kamer.
Dat is de reden waarom het presenteren

Tabel 1 Het totaal volume gecertiﬁceerd gezaagd hout en plaatmaterialen dat in 2015 en 2017
op de Nederlandse markt is gebracht (in m³ rhe).
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* De cijfers voor de ‘totale markt’ zijn gebaseerd op de jaarlijkse Probos/ CBS productie- en handelsstatistieken voor
hout- en papierproducten.
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Duurzaam geproduceerd hout
Binnen deze marktmeting deﬁniëren we
duurzaam geproduceerd als hout dat
voldoet aan het inkoopbeleid van de
Nederlandse rijksoverheid (momenteel
FSC- en PEFC-gecertiﬁceerd hout). Extra
aandacht is besteed aan het inventariseren van tropisch hout met een FLEGTvergunning. Sinds 15 november 2016
exporteert Indonesië hout met een
FLEGT-vergunning, momenteel nog
steeds als enige land. Hout met een
FLEGT-licentie kent in het kader van de
EU houtverordening een ‘green-lane’ en
het is relevant de impact op de markt te
volgen.
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hout en plaatmateriaal duurzaam gepro-

83%

85%

2015

2017

76%
66%

34%

13%

2005

2008

2011

2013

Figuur 1 Het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in de periode 2005 - 2017.
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Werk aan de winkel
Uit de studie blijkt dat in totaal 85% van

Tabel 2 Het totaal volume duurzaam geproduceerd papier en karton dat in 2015 en 2017 op de
Nederlandse markt is gebracht (in ton).
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Dat neemt niet weg dat de huidige
‘business-case’ voor duurzaam bosbeheer
uitdagend is. Om te voorkomen dat het
aandeel verder stabiliseert of zelfs daalt,

Figuur 2 Hoeveelheden papier en karton (in 1.000 ton) op de Nederlandse markt in 2015 en 2017 per
productgroep en het marktaandeel per productgroep dat is voorzien van een FSC- of PEFC-certiﬁcaat. De
percentages geven het aandeel duurzaam geproduceerd weer.
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