


Programma
Mark van Benthem (Probos) 

Opening & ‘Ontwikkelingen op de (wereld)houtmarkt’
Gemma Boetekees (ICCO)

‘Wat hebben kleine houtproducenten te bieden en de rol van ICCO’
Juan Jose Ochaeta (Forescom, Guatemala)

‘Samenwerken met kleine houtproducenten: de praktijk van 
Forescom in Guatemala’

Wiebe van Horssen (Burgland houtindustrie) 
‘Werken met kleine houtproducenten, gezien vanuit de Nederlandse praktijk’



Opbouw presentatie 
– Probos

– Verantwoord ondernemen in de bos- en houtsector

– Bosareaal en houtproductie

– Redenen prijsexplosie 2006

– Factoren die aanbod en prijs beïnvloeden
– Biomassa

– China



Stichting Probos, Kennis & innovatiecentrum
– Projectenorganisatie (10 pers.)

– Via projecten bijdragen aan ‘meer en beter bos’:  trainingen 
oa bosbeheerders & inkopers Rijksoverheid; ontwikkelen database 
GWW sector; promotie SFM in UA; Goed hout op de juiste plek (MD), 
enz (zie www.probos.net) 

– Van oudsher statistieken (FAO, UNECE, ITTO, etc) 

– RvA & RvT: afspiegeling van de functies van bos



Hét MVO issue voor houthandel & verwerking:
• Illegale en niet duurzame houtkap

Certificering SFM; Landconversie; PPP (GPP); Sociale
aspecten / arbeidsomstandigheden; …

• Energieverbruik
• Rendement optimaliseren
• Dialoog stakeholders
• End of life strategy (C2C)
• Toegevoegde waarde (herkomstland)
• Goed hout op juiste plek
• …

www.probos.net/kennisnetwerk



Bos wereldwijd (FAO, 2007)

• Bijna 4 miljard ha (30% land opp., 50% productie)

• 1990 – 2005: 3% netto verlies, maar …
– Oa tussen 2000 en 2005 2,5 miljoen ha plantages 

Productie industrieel rondhout, volgens officiële statistieken (FAO, ‘07)

• 1,6 miljard m3 (2004)

• 327 miljard US $ in 2004 (= 3,7% wereldwijde handel in goederen)





Prijsstijging NL 160% in 2006 tov 2002

– 2 tot 3 % hout tekort

• Europese vraag: booming
• Sneeuw in de Alpen
• Geen vorst in Scandinavië
• Toenemende vraag biomassa
• Geen storm



Prijsindex franco fabriek / zagerijen / platen- / papierfabrieken etc.
Parenco Hout B.V. (Pres. Jacobs, 2008) 
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Invloeden op hoeveelheden en prijzen
• Vraag opkomende markten* (China, India, Brazilië, ed) 

• Explosief toenemende vraag (en subsidie!) biomassa*
• Klimaat (storm, sneeuw, vorst ed)

• Meer bos voor natuurdoeleinden 
– EU 27 + N & CH: 29,2 miljoen ha, 67,8 miljard m3 (EFI, 2008)

• Dollarkoers en olieprijs
• Ineenstorting markten (bouw VS)



Biomassa
– Klimaatverandering
– Afhankelijkheid fossiele brandstof

houtgebruik in 2005 (bos, rh en pc) 

• 42% energie
• 58% hout- en papierproducten

• Aandeel hout 80% vd biomassa voor RES
• Één van de doelstellingen EC 2020: 20% inzet RES



Houtbehoefte in 2010 en 2020 in EU/EFTA gebied voor 
zowel de houtverwerkende als de energie industrie
(bron: presentatie Udo Mantau, UniHH, 2007)

–

Tekort 200 –
300 miljoen m3



Studie McKinsey/Pöyry (CEPI): 200 – 260 
miljoen m3 voor 16 Europese landen

Biomassa: 1% reductie primaire energieverbruik 
EU-27 = > 90 miljoen m3 hout nodig (= 1/8 netto jaarlijkse 
bijgroei Europese bos)

Biomassa of voedsel



Opkomende markten, case China (Forest Trends, 2006)



Import China 1997-2005

Bron: Forest Trends, 2006
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Moraal van het verhaal:
• Vraag naar hout blijft hoog

Gecertificeerd hout

• Nieuwe stromen aanboren
–Kleine houtproducenten => kansen



Dank voor uw aandacht!
www.probos.net/kennisnetwerk



Bron: Forest Trends, 2006



• Ca. 9% verbruik NL tropisch (los van secundaire producten)

• Ca. 80% import NL uit Europa


