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Letland:

Kapcondities
natuurlijke
ramp

Wie hout heeft, is koning

Eind vorig jaar al riep de Crisis Management Council van Letland de
ontstane situatie in de boomkapsector door hevige regenval in de herfst
van 2017 uit tot een natuurlijke
ramp.
Minister van Landbouw Janis Duklavs zei dat deze stap gezet is om de
sector en de kapbedrijven te beschermen tegen boetes en claims
voor het niet kunnen nakomen van
leveringsafspraken en bijvoorbeeld
het terugbetalen van leningen of afronden van EU-projecten.
Andrejs Cunskis, president van de
Letse Logging Association, had eerder al gemeld dat de weersomstan-

H

et zal niemand in de houtbranche
zijn ontgaan. Hout is schaars, de
prijzen stijgen en de verkrijgbaarheid staat
onder druk. In deze EPVisie gaan we in op
de verschillende oorzaken die aan de
schaarste ten grondslag liggen.

Krachten bundelen
De schaarste is niet alleen een verhaal van
de palletproducent, maar moet ketenbreed
worden aangepakt. ‘Maak betrokken partijen
deelgenoot van je marktprobleem. De palletindustrie moet de krachten bundelen, in de volle
breedte. Je hebt elkaar nodig.’
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Wie de laatste euro
eruit wil persen, is penny
wise, pound foolish!

hebben al té lang onder de kostprijs geleverd.
Bouwen aan vertrouwen is een investering.
Wie de laatste euro eruit wil persen, is penny
wise, pound foolish!

D

e prijs van hout stijgt de afgelopen maanden voortdurend. En het eind lijkt – met de
economische wind in de rug – nog niet in zicht. Klanten vragen om uitleg. En die uitleg gaat verder
dan ‘er is gewoon meer vraag’ of ‘het zal wel overwaaien’. Volgens marktkenner Rob Driessen van
inkooporganisatie Connec3 kun je de extreme marktkentering opsplitsen in twee delen:
structureel en tijdelijk. ‘De houtprijs gaat structureel naar een next level.’ Hij geeft een overzicht.
Structureel:
1. Een wereldmarkt

4. Transport

‘Natuurlijk speelt de economische ontwikkeling een grote rol.

'De transportsector kent een structureel tekort aan chauffeurs.

We zitten in een hoogconjunctuur. En onze Europese hout-

Door de aantrekkende economische ontwikkelingen wordt de

markt is ondertussen een wereldmarkt geworden, hout is een

vraag naar transport groter, waardoor dit probleem steeds nij-

commodity. De hele wereld koopt nu stelselmatig hout op de

pender wordt. Áls we al hout hebben dat gereed staat, moeten

Europese markt. China leidt de dans, India klopt aan de deur,

we het ook nog wegkrijgen! Dat wordt ook in 2018 dé uitdaging.

maar ook de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en andere

Aangezien de houtsector als bulktransport consequent de laag-

’exoten’ vissen consequent mee in de Europese houtvijver.

ste prijzen heeft betaald, voelt men daar de stijging het hardst.

Mede daardoor wordt de vis voortaan duur betaald.’

De transportsector heeft haar prijzen al fors verhoogd in 2017

'Een andere influencer zijn de valutaschommelingen. Koers-

en de verwachting is dat dit ook in 2018 zal gebeuren (prijscor-

wijzigingen in de roebel of de Noorse/Zweedse kroon heb-

rectie).'

ben hun invloed op de houtprijs. Dit is typisch zo’n proces wat

2. Chinezen betalen meer
‘China en de andere exoten betalen zomaar 20-30 euro meer
per kubieke meter meer voor dezelfde houtsoort. Bij ons mag

8. Valutaschommelingen

onzichtbaar blijft voor klanten en verwerkers, maar vergeet de

5. Andere industrieën

er ook nog eens geen waan aan het hout zitten, het mag geen

'Dan zijn er nog de andere industrieën die aan dezelfde hout-

kleurtje hebben. Dat maakt voor deze exotische kopers veelal

bronnen trekken. Denk bijvoorbeeld aan de spaanplaatindustrie

niets uit. Bovendien gebruiken ze het hout vaak ook nog voor een

of de bio-energie.'

andere toepassing dan verpakkingshout. Het is appels met peren
vergelijken en langdurige relaties spelen met zulke grote prijsver-

Tijdelijk:

impact hiervan niet.'

9. Tekort aan grondstoffen
'Naast de economische reden is er ook een klimatologische reden. Heel concreet levert de natte zomer die we achter de rug

6. Sluiting zagerijen

hebben en het uitblijven van de winter direct een probleem op

schillen nauwelijks meer een rol. Daarbij speelt de schaarste door

'Ik wil toch ook de sluiting van een fors aantal zagerijen noemen

voor de rondhoutvoorziening. Men kan al maanden de bossen

de aanhoudende goede vraag ook een absolute rol. Diegene die

de afgelopen jaren. Daardoor is de productiecapaciteit afgeno-

niet in, waardoor er een schrijnend tekort is aan grondstoffen

hout heeft, is koning en het recht van de hoogste bieder speelt

men. Er zijn nog grote zagerijen over, maar je hebt juist in deze

(stammen) bij de leveranciers.'

een zeer belangrijke rol.’

markt de kleinere nodig voor de grote diversiteit aan kopmaten
in onze industrie.'

3. Economische ontwikkelingen
‘De industrie ‘boomt’ in optima forma. De vraag is consequent

10. Beschikbaarheidsprobleem
'De vraag naar pallets was en is nog steeds stijgende. Door de

7. Personeelskosten

onbalans in vraag en aanbod en de onzekerheden zoals vermeld

hoog en het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Een belang-

'Het is al jaren ontzettend moeilijk goed productiepersoneel te

ontstaan er beschikbaarheidsproblemen. We moeten kopen wat

rijke graadmeter hiervoor is de industriële ‘PMI’ index. Alle in-

krijgen. De stijgende personeelskosten zijn sinds jaar en dag een

er aangeboden wordt en maar hopen dat het vastgelegde hout

dustrieën wereldwijd worden in deze index vertegenwoordigd.

terugkerend fenomeen dat de laatste jaren slecht of niet ver-

tijdig geleverd wordt. De vrees voor stagnerende leveringen en

Deze index staat op het een na hoogste punt sinds haar bestaan

rekend kon worden. Dit zal in de gehele keten op korte termijn

daardoor stilstand van palletproductielijnen is gegrond. We kun-

(2000). Deze hoogconjuncturele ontwikkeling zorgt voor een

gecorrigeerd moeten worden.'

nen maar tot op een bepaald niveau ‘zekerheid kopen.'

constante grote vraag naar pallets.’

‘De houtprijs gaat
structureel naar een
next level.’

EPV leden kunnen, ondanks de huidige
marktontwikkelingen, de beschikbaarheid van houten
pallets en verpakkingen nog garanderen.
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Een doorsnee van berichten uit de Nederlandse
en Europese media. Boven v.l.n.r. Die Welt, The
Baltic Times, Belgisch FD, De Stem. Onder:
ZDF, Houtwereld, Persbericht Letland.
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De actuele stand van de houtprijs kunt u bekijken op www.epv.nl
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Ralf Koedijker wint iPad
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quête over EPVisie, is gewonnen door Ralf Koedijker
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van Q-chem. Q-chem is buitengewoon lid van EPV
en vertegenwoordigt onder anderen de anti-schim-

90

melproducten van Wolman in de Benelux. ‘Voor mij is
EPVisie een mooi middel om op de hoogte te blijven
van de marktontwikkelingen in de houtsector. Het
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voordeel is dat EPVisie geprint wordt. Het ligt op mijn

stapel, net als de andere vakbladen en ik pak het er
soms bij als ik specifieke informatie nodig heb.’ In de
kast bij Q-chem staat de map EPV die zelfs nog is
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gevuld met de oude groene EPVisies van begin deze
eeuw. ‘Leuk hoor, ik win nooit wat. We kunnen de
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de beurs.’
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