Sterke groei import van bewerkte houtproducten
De import van bewerkte en verder bewerkte houtproducten is de afgelopen
10 jaar verdubbeld respectievelijk verdrievoudigd. Vooral de import uit
tropische landen vertoont een explosieve groei. Bijna driekwart van de geïmporteerde verder bewerkte houtproducten komt uit Brazilië en Indonesië. De
import van tropische hardhoutstammen is in 2004 verder teruggelopen en
bedraagt nog maar 22.000 m 3 . De import lag op hetzelfde niveau als de
export. Daarmee is de consumptie van tropisch rondhout in ons land op nul
uitgekomen. Wat er aan tropisch rondhout nog gezaagd wordt, komt uit de
voorraden bij de zagerijen.
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Tabel 1. Invoer in 2004 van gezaagde houtproducten uit de belangrijkste tropische landen in m 3 (bron: CBS)
Land van
herkomst
Kameroen
Indonesië
Maleisië
Brazilië

Gezaagd
hout, m3
26.215
4.900
169.980
112.950

Bewerkt*) gezaagd
hout, m3
32.480
14.910
23.460
2.830

Halffabrikaten/eind
producten**), m 3
–
68.490
11.490
68.990

*) bewerkt: gezaagd hout dat is geschaafd en/of geschuurd.
**) halffabrikaten/eindproducten: verder bewerkt gezaagd hout dat is geschaafd en/of geschuurd, voorzien van
profielen e.d. en/of is gelamineerd/gevingerlast.

x 1000 m3

veelal om tuinhoutproducten als loopdekdelen.

De invoer van tropisch rondhout is de laatste

2000

Import

1000

0
1991

Export

1996

2001

2004
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2004 € 157 per m 3 .

Sterke groei invoer halffabrikaten
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Grafiek 8. Spaanplaat/OSB
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van MDF. De uitvoer van vezelplaten gaat
bijna uitsluitend naar onze buurlanden.
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