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Meer hoogwaardig gebruik van
Nederlands hout
In de Bossenstrategie staat de ambitie hout uit Nederlandse bossen zo
hoogwaardig mogelijk toe te passen. Maar wat betekent hoogwaardig?
Wat levert het op, zowel voor het klimaat als financieel en hoe kan
duurzaam bosbeheer worden geborgd? Probos zocht het uit in opdracht
van het ministerie van LNV als bouwsteen voor de Bossenstrategie en de
strategische verkenning ‘Ruimte voor Biobased Bouwen’. Dit Bosbericht
geeft inzicht in het huidige hoogwaardige gebruik van Nederlands hout en
aanbevelingen over hoe we voor meer hoogwaardig gebruik in de toekomst
kunnen zorgen.

Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout
Definitie hoogwaardig houtgebruik

gelamineerd hout, kruislaaghout (CLT),

Loofhout en naaldhout

U heeft het waarschijnlijk weleens ge-

houten spanten en plaatmateriaal. In de

Vanuit klimaatoogpunt liggen er echter

hoord: de maatschappelijke acceptatie

toekomst kan het ook gaan om stoffen uit

zeker nog kansen om het Nederlandse

van houtoogst lijkt toe te nemen wanneer

hout, zoals cellulose en lignine, die wor-

hout hoogwaardiger toe te passen. Onge-

het geoogste hout hoogwaardig wordt

den gebruikt om aardoliecomponenten in

veer 80% van het loofhout dat als rond-

toegepast. Maar wat is hoogwaardig hout-

de chemie te vervangen.

hout wordt geoogst, wordt afgezet als

gebruik? Het antwoord op deze vraag kan

particulier haardhout. Deze toepassing is

alleen gegeven worden in relatie tot het

Hout uit het Nederlandse bos

vanuit klimaatoogpunt niet hoogwaar-

doel van hoogwaardig houtgebruik.

Op basis van jarenlange gegevensver-

dig, omdat de in het hout vastgelegde

zameling en een enquête onder bosei-

CO2 na circa 1-2 jaar weer vrijkomt in de

In het Nationale Klimaatakkoord en

genaren en rondhouthandelaren over

atmosfeer. In de afgelopen jaren is deze

de Nederlandse Bossenstrategie wordt

hoogwaardig houtgebruik heeft Probos

situatie wel enigszins veranderd, omdat

hoogwaardig houtgebruik gezien als een

een overzicht gemaakt van de huidige

loofhout nu ook kan worden afgezet voor

manier om de in het hout opgeslagen

toepassing van Nederlands hout. Van het

de productie van OSB.

koolstof zo lang mogelijk vast te houden

hout dat in het Nederlandse bos wordt ge-

in de houtketen en door toepassing van

oogst, wordt 75% als industrieel rondhout

Meer van dit soort toepassingen zijn

hout CO2-uitstoot van grondstoffen met

geoogst en 25% als haardhout. Van het

nodig om te komen tot een hoogwaardi-

een hoge CO2-intensieve productie (zoals

industrieel rondhout werd in de periode

ger toepassing van Nederlands loofhout.

staal en beton) of met een fossiele oor-

2014-2018 gemiddeld 40% als zaaghout

Zowel in Nederland als in het buitenland

sprong (zoals kunststof) te voorkomen.

of profiel- en kisthout afgezet. Ongeveer

neemt het aandeel loofboomsoorten in

Dit voorkomen van CO2-uitstoot door

30% wordt verwerkt tot plaatmateriaal

het bos toe en daarmee ook het aandeel

andere grondstoffen te vervangen door

zoals MDF, OSB en spaanplaat (figuur 1).

van loofhout binnen de oogst. Niet voor

hout, wordt substitutie genoemd.

Volgens de Nederlandse rondhouthandel

niets zijn er in Duitsland verschillende

Met dit doel voor ogen is hoogwaardig

wordt het Nederlandse hout op dit moment

initiatieven gestart om de hoogwaardige

houtgebruik door Probos als volgt gede-

vanuit het oogpunt van de beschikbare

toepassing van loofhout te vergroten. Dit

finieerd: Hoogwaardig houtgebruik is het

houtkwaliteit al voor het grootste deel zo

zou in Nederland ook moeten gebeuren.

gebruik van hout, binnen het kader van de

hoogwaardig mogelijk toegepast. Aange-

houtkwaliteit van het desbetreffende hout,

zien een betere houtkwaliteit over het al-

Naaldhout wordt over het algemeen

in toepassingen met een zo lang mogelijke

gemeen gekoppeld is aan een hogere prijs.

hoogwaardiger toegepast dan loofhout.

levensduur én de mogelijkheid om het hout
na deze toepassing te hergebruiken voor
dezelfde of nieuwe toepassingen, zodat
koolstof zo lang mogelijk blijft opgeslagen in
de houtketen. Hierbij vervangt het hout bij
voorkeur producten met een hoge negatie-

0,3%

Zagerij

25%

Papier en karton

1%
2%

41%

ve CO2-impact. Het gebruik van hout voor

Palen

energietoepassingen wordt daarbij zo lang
mogelijk vermeden.

Klompen

25%

Fineer

Heel concreet gaat het dan om toepassing
van hout in de woning- en utiliteitsbouw,

Plaatmateriaal

13%

Houtvezels

restauratie, grond-, weg- en waterbouw
(GWW) en meubel- en interieurbouw.
Denk aan massief hout, gevingerlast- of

Figuur 1 Verwerking van Nederlands industrieel rondhout in de periode 2014-2018 in
Nederland en het buitenland (Bron: Probos rondhoutenquêtes)

dat wordt gebruikt voor de productie van
houtvezels voor de dierhouderij of voor de
productie van energiepellets voor particulier gebruik. Hier valt klimaatwinst te
halen door in te zetten op alternatieve
grondstoffen voor deze toepassingen of
door alleen reststromen van de houtproductie hiervoor te gebruiken.
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Figuur 2 CO2-winst van een verschuiving van afzet van Nederlands hout van 10%, 20% en
50% over de gehele breedte van de productklassen naar een hoogwaardigere productklasse.
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Productklassen
Voor de CO2-berekening is onderscheid gemaakt in vier productklassen:
I. houtproducten met een lange levensduur, bijvoorbeeld bouw- en constructiehout;
II. houtproducten met een middellange levensduur, zoals vezel-, fineer,
meubel, kist- en paalhout;
III. houtproducten met een korte levensduur, zoals papier, pulp en karton;
IV. energiehout, zoals brandhout en chips.
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