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Wat doen we met Nederlands
hout?
Jaarlijks komt er in Nederland meer dan 3 miljoen m³ hout vrij bij het
beheer, onderhoud en kap van bomen en bos en de omvorming van bos en
landschappelijke elementen naar ander landgebruik. In 2019 kwam net iets
meer dan de helft van het hout van buiten het bos en waren particuliere
houtkachels de grootverbruiker. Dit blijkt uit een analyse die Stichting
Probos jaarlijks uitvoert naar de Nederlandse houtketen. In dit Bosbericht
worden meer details beschreven over de herkomst en toepassing van
Nederlands hout.

Wat doen we met Nederlands hout?
Houtstatistieken
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In opdracht van het ministerie van LNV
verantwoordelijk voor het verzamelen,
analyseren en rapporteren van gegevens over de Nederlandse productie,
import, export en het verbruik van hout
en houtproducten. De gegevensverzameling is erop gericht de Nederlandse
rondhoutverwerking en de markt voor
houtige biomassa in Nederland jaarlijks
in beeld te brengen. Op basis van deze
gegevensverzameling, aangevuld met
informatie uit andere bronnen, kan ook
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Figuur 1 - Oogst van industrieel rondhout in Nederland in de periode 2008-2019
(Bron: Probos rondhoutenquêtes)
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1 https://www.ecopedia.be/pagina/soorten-biomassaproducten

Figuur 2 - Verwerking van Nederlands industrieel rondhout in Nederland en buitenland.
Gemiddelde verdeling over de periode 2015-2019 (Bron: Probos rondhoutenquêtes)

ging naar producenten van palen (2,4%),

bruik, kiest Probos ervoor de hoeveelheid

landschap (24%). Over de periode 2016-

klompen (0,5%) en fineer (0,2%).

verstookt haardhout constant te houden

2019 lagen de verhoudingen iets anders,

in de tijd.

zie figuur 3. Omvorming naar andere

Particulier haardhout

landgebruiksvormen of natuurtypen is

Naast de toepassing als industrieel

De totale oogst van haardhout ligt hoger

een zeer belangrijke reden van het vrij-

rondhout wordt Nederlands rondhout

aangezien er in 2019 netto ca. 280.000

komen van de houtige biomassa uit bos,

voor een nog groter deel toegepast als

m³ met schors aan haardhout is geëxpor-

natuur en landschap. Bij regulier bosbe-

haardhout voor particuliere kachels en

teerd. De totale productie komt daarmee

heer wordt houtige biomassa van takken

haarden. Een in verhouding zeer klein

uit op ca. 1,6 miljoen m³ met schors. Dat

en toppen nog steeds weinig geoogst. De

deel van het rondhout wordt verwerkt tot

is dus bijna twee keer zoveel als de inge-

houtige biomassa bestaat voor ongeveer

houtige biomassa in de vorm van chips.

schatte oogst van industrieel rondhout.

60% uit chips en 40% uit shreds.

hoeveelheid houtige biomassa die verder-

Houtige biomassa

Afzet houtige biomassa

op wordt behandeld.

In 2020 heeft Probos voor de zesde keer

De afzet van houtige biomassa is voor

haar enquête naar de markt voor hou-

2019 op basis van de uitkomsten uit de

Probos heeft geen eigen gegevensverza-

tige biomassa uitgevoerd. Probos werkt

enquête ingeschat op 1.259.000 ton. De

meling met betrekking tot de hoeveel-

hierin samen met de Branche Vereniging

afzet is niet gelijk aan de productie als

heid haardhout die jaarlijks wordt ingezet

Organische Reststoffen (BVOR). Alle

gevolg van levering uit voorraad. 93%

in particuliere houtkachels, openhaarden

grote handelaren in houtige biomassa

van de afzet ging naar energetische

en inzethaarden. Zij maakt daarvoor

worden hiervoor benaderd en de response

toepassing (voor warmte en (in mindere

gebruik van een inschatting die het CBS

op de enquête is zeer goed. Een beperkt

mate) elektriciteit) in binnen- en buiten

maakt op basis van de resultaten uit de

deel van de markt wordt niet gedekt door

land. De rest (7%) heeft in binnen- of

Woningmarktmodule en de Energiemo-

de bedrijven die gegevens aanleveren.

buitenland een toepassing als materiaal

dule binnen het WoonOnderzoek Neder-

Daarom is besloten een bijschatting van

gekregen. Bijvoorbeeld als grondstof voor

land 2018 (WoON2018)2.

15% te hanteren voor het gedeelte van

de productie van plaatmateriaal. In 2019

Dit volume is onderdeel van de totale

de markt dat niet in beeld is gebracht.

werd 67% van de Nederlandse biomassa in

Het CBS schat in dat er jaarlijks bijna 1,4

Het rapportageformulier is dusdanig van

Nederland afgezet en 33% geëxporteerd.

miljoen ton (50% vocht) rondhout, dikke

opzet dat een eventuele dubbeltelling

In de periode 2016-2019 is de export van

takken en boomtoppen door huishou-

van hoeveelheden via de tussenhandel is

dens wordt verstookt. Dat komt overeen

uitgesloten.

met bijna 1,3 miljoen m³ rondhout met
schors. Volgens de respondenten binnen

Herkomst en samenstelling

WoON2018 is ongeveer 36% (ca. 532.000

In 2019 is in totaal ca. 1.254.000 ton

m³ met schors) van het door huishou-

vers (50% vocht, ca. 1,1 miljoen m³ met

dens verstookte hout afkomstig uit bos.

schors) aan ‘houtige biomassa’ in Neder-

De rest (ca. 763.000 m³ met schors)

land vrijgekomen. Deze hoeveelheid is in

is afkomstig uit het landschap en de

lijn met de hoeveelheid die in de afgelo-

bebouwde omgeving. De daadwerkelijk

pen vijf jaar is vrijgekomen (gemiddeld

toegepaste hoeveelheid haardhout zal

tussen de 1,2 en 1,3 miljoen ton vers per

jaarlijks fluctueren. Echter, vanwege de

jaar). Meer dan de helft van de in 2019

onzekerheid rondom de door het CBS ge-

vrijgekomen houtige biomassa is af-

maakte schatting van het haardhoutver-

komstig vanuit de bebouwde omgeving
(51%). De rest van de houtige biomassa is

2

https://bit.ly/3wUbGZc

afkomstig uit bos (25%) en uit natuur en

Bos
25,8%
Bebouwde
omgeving
45,8%
Natuuur en
landschap
25,7%

Figuur 3 - Herkomst van houtige biomassa
in Nederland over de periode 2016-2019
(Bron: Probos biomassa-enquêtes)
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Figuur 4 - Afzet van Nederlandse houtige biomassa, naar toepassing in binnen- of
buitenland over de periode 2016-2019 (Bron: Probos biomassa-enquêtes)
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Figuur 5 - Afzet van houtige biomassa voor energetische toepassing in Nederland in de
periode 2016-2019 (Bron: Probos biomassa-enquêtes)

keten en met name tussen zagerijen te
Probos aankloppen.
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