Statistieken bevestigen prijsstijging rondhout
De fors gestegen rondhoutprijzen zijn nog steeds een belangrijk gespreksonderwerp binnen de rondhoutverwerkende sector in Nederland. Er werden
percentages van meer dan 30% genoemd, maar hoe zit het nu werkelijk?
Dit Bosbericht geeft de resultaten van het jaarlijkse onderzoek onder alle
rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland en laat ook zien hoe de
rondhoutprijs zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
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Tabel 1. Nederlandse rondhoutve r we rkende industrie in 2006 (x 1000 m3 met schors)
Sector
Zagerijen
Klompenmakers

Nederland die rondhout verwerken hebben in
2006 in totaal 108.000 m3 rondhout verwerkt.

Verbruik

Verbruik

Inkoop Nederland

Aantal bedrijven

De daling in het volume verwerkt rondhout

2005

2006

2006

2006

binnen deze sector zet zich door. In 2006 is

605

588

417

75

het verwerkte volume met 11.000 m3 gedaald

14

14

13

15

(-9%) ten opzichte van 2005. Het belang van

119

108

56

2

deze sector voor het Nederlandse bos wordt
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*

*

*

1

steeds kleiner. In 2001 werd er door deze

Palenfabrikanten

97

106

24

20

sector nog 127.000 m3 rondhout uit het

Papier/kartonfabrikanten

* Geen verbruik opgegeven i.v.m. herleidbaarheid tot individuele bedrijven.
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Gecertificeerd hout
De Nederlandse rondhoutverwerkers en
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wordt toegepast als zaaghout. De afname van

hout met een FSC of PEFC certificaat verwerkt

afnemende aanbod van inlands populieren-

het verwerkte volume douglas en lariks is

(56%) en geëxporteerd (44%). Binnen het

hout. Sinds begin jaren negentig is de

gecompenseerd door een forse toename van

verwerkte volume hout is 11,3% gecertificeerd

aanplant ingestort. Op termijn zal het

het verwerkte volume grenen. Dit volume is

en binnen het geëxporteerde volume is dit

Nederlandse bos maximaal nog maar zo’n

met 32% toegenomen.

12,5%. Het FSC certificaat is met een aandeel

70.000

m3

per jaar kunnen leveren.

van 82% het belangrijkste certificaat binnen

Douglas en lariks komen met 88.000 m3 en
74.000

m3

als nummer 4 en 5 op de lijst van

meest gebruikte soorten. Wat hier opvalt is

Rondhoutexport
De totale Nederlandse export van niettropisch rondhout bedroeg in 2006 ongeveer
m3

dat er respectievelijk 19% en 14% minder

582.000

douglas en lariks is verwerkt. Een verklaring

ten opzichte van 2005 (+11%), die voor
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verwerkte volume douglas komt maar liefst
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Tabel 2. Nederlandse rondhoutexport per sortiment (x 1000 m3 met schors)
2005

2006

Zaaghout

148

171

Fineerhout

10

14

Vezelhout

368

396

Paalhout
Totaal

0,3

1.9

526

582

het totale gecertificeerde volume.

(tabel 2). Dit is een flinke stijging
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