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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.

De EPV is uiteraard blij met de groeiende 

vraag naar hout. De waarde van de pallet 

wordt nu meer dan ooit in het logistieke pro-

ces gevoeld. Maar de markt is overspannen en 

de industriële gebruiker moet beseffen dat er 

geen alternatief is. Verkrijgbaarheid is op dit 

moment belangrijker dan prijs. ‘We moeten als 

branche ophouden te denken en werken van-

uit een underdogpositie’, zegt Rob Driessen 

van inkooporganisatie Connec3. ‘We bieden 

een belangrijke logistieke drager, onmisbaar 

in het industriële proces. En op dit moment is 

het echt zo: wie hout heeft, is koning.’ 

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 palletin-

dustrie moet de krachten bundelen, in de volle 

breedte. Je hebt elkaar nodig.’

Prijsstijgingen doorberekenen
Aan de verkoopzijde moeten palletproducen-

ten de prijzen een-op-een in hun contracten 

en onderhandelingen meenemen, volgens Rob 

Driessen. ‘En middels costbreakdown de tus-

sentijdse prijsstijgingen doorberekenen’, zegt 

hij. ‘Aan de inkoopkant moeten we volumes 

vastleggen en de bronnen zekeren, transpor-

teurs en zagerijen continuïteit bieden. Van 

oudsher zijn inkopers gewend om te drukken 

op de prijs, maar de realiteit van vandaag de 

dag is dat zagerijen en transporteurs de keuze 

hebben voor de beste marge te gaan. Ook zij 

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!

Eind vorig jaar al riep de Crisis Ma-

nagement Council van Letland de 

ontstane situatie in de boomkapsec-

tor door hevige regenval in de herfst 

van 2017 uit tot een natuurlijke 

ramp. 

Minister van Landbouw Janis Dukla-

vs zei dat deze stap gezet is om de 

sector en de kapbedrijven te be-

schermen tegen boetes en claims 

voor het niet kunnen nakomen van 

leveringsafspraken en bijvoorbeeld 

het terugbetalen van leningen of af-

ronden van EU-projecten. 

Andrejs Cunskis, president van de 

Letse Logging Association, had eer-

der al gemeld dat de weersomstan-

digheden het kappen en vervoeren 

van hout uit de bossen bemoeilijk-

ten en dat kapbedrijven lastig aan 

hun verplichtingen konden voldoen. 

Hij benadrukte dat de situatie niet 

erg verbeterd was sinds de Letse 

regering eerder al een noodsituatie 

afkondigde voor de landbouwsector. 

Cunskis klaagde over overstroomde 

wegen, velden en bossen. ‘De bodem 

kan maar beperkt water absorberen’, 

zei hij. ‘Machines gaan kapot onder 

dit soort zware condities. Dat bete-

kent extra kosten en minder kap.’

Letland: 

Kapcondities 
natuurlijke 
ramp

Wie hout heeft, is koning

Wie de laatste euro 

eruit wil persen, is penny 

wise, pound foolish!
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Tijdelijk:

8. Valutaschommelingen
'Een andere influencer zijn de valutaschommelingen. Koers-

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

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

onzichtbaar blijft voor klanten en verwerkers, maar vergeet de 

impact hiervan niet.'

9. Tekort aan grondstoffen
'Naast de economische reden is er ook een klimatologische re-

den. Heel concreet levert de natte zomer die we achter de rug 

hebben en het uitblijven van de winter direct een probleem op 

voor de rondhoutvoorziening. Men kan al maanden de bossen 

niet in, waardoor er een schrijnend tekort is aan grondstoffen 

(stammen) bij de leveranciers.'

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

onbalans in vraag en aanbod en de onzekerheden zoals vermeld 

ontstaan er beschikbaarheidsproblemen. We moeten kopen wat 

er aangeboden wordt en maar hopen dat het vastgelegde hout 

tijdig geleverd wordt. De vrees voor stagnerende leveringen en 

daardoor stilstand van palletproductielijnen is gegrond. We kun-

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

4. Transport
'De transportsector kent een structureel tekort aan chauffeurs. 

Door de aantrekkende economische ontwikkelingen wordt de 

vraag naar transport groter, waardoor dit probleem steeds nij-

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

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

Aangezien de houtsector als bulktransport consequent de laag-

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

De transportsector heeft haar prijzen al fors verhoogd in 2017 

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

rectie).'

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

bronnen trekken. Denk bijvoorbeeld aan de spaanplaatindustrie 

of de bio-energie.'

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

de afgelopen jaren. Daardoor is de productiecapaciteit afgeno-

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

markt de kleinere nodig voor de grote diversiteit aan kopmaten 

in onze industrie.'

7. Personeelskosten
'Het is al jaren ontzettend moeilijk goed productiepersoneel te 

krijgen. De stijgende personeelskosten zijn sinds jaar en dag een 

terugkerend fenomeen dat de laatste jaren slecht of niet ver-

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

gecorrigeerd moeten worden.'

Structureel:

1. Een wereldmarkt
‘Natuurlijk speelt de economische ontwikkeling een grote rol. 

We zitten in een hoogconjunctuur. En onze Europese hout-

markt is ondertussen een wereldmarkt geworden, hout is een 

commodity. De hele wereld koopt nu stelselmatig hout op de 

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

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

’exoten’ vissen consequent mee in de Europese houtvijver. 

Mede daardoor wordt de vis voortaan duur betaald.’

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 

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

kleurtje hebben. Dat maakt voor deze exotische kopers veelal 

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

andere toepassing dan verpakkingshout. Het is appels met peren 

vergelijken en langdurige relaties spelen met zulke grote prijsver-

schillen nauwelijks meer een rol. Daarbij speelt de schaarste door 

de aanhoudende goede vraag ook een absolute rol. Diegene die 

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

een zeer belangrijke rol.’

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

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

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

dustrieën wereldwijd worden in deze index vertegenwoordigd. 

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

(2000). Deze hoogconjuncturele ontwikkeling zorgt voor een 

constante grote vraag naar pallets.’

       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.

D 

‘De houtprijs gaat 
structureel naar een 
next level.’

EPV leden kunnen, ondanks de huidige 
marktontwikkelingen, de beschikbaarheid van houten 
pallets en verpakkingen nog garanderen.



WELT 24 (online)    07.01.2018 

https://www.welt.de/wirtschaft/article172231706/Paletten-werden-knapp-in-Deutschland.html 

 

Deutsche Unternehmen bekommen keine Holz-Paletten mehr 

Von Carsten Dierig 

 

 

Begehrtes Gut: Der Preis für eine Palette ist innerhalb eines Jahres um zehn Prozent gestiegen 

 
Die hohe Nachfrage nach Gütern „made in Germany“ stellt die Verpackungsindustrie zunehmend vor 

Probleme: Sie kann nicht so viele Paletten herstellen, wie eigentlich für den Transport gebraucht 

würden. 

Paletten für den Transport von Waren werden knapp in Deutschland. „Es können längst nicht alle 

Anfragen bedient werden“, sagte Jan Kurth, der Geschäftsführer des Bundesverbands Holzpackmittel, 

Paletten und Exportverpackungen (HPE), der WELT AM SONNTAG. 

Derzeit komme es reihenweise vor, dass Betriebe Aufträge absagen müssten, auch großen und 

namhaften Kunden. Für Standardware wie die klassische Europalette oder die überwiegend 

quadratische Chemiepalette gebe es Wartezeiten von mehreren Wochen, sagte Kurth weiter. Grund 

dafür sei die anhaltend gute Wirtschaftslage. 

Zwar haben die rund 440 heimischen Hersteller von Paletten und Exportverpackungen ihre Produktion 

bereits massiv erhöht. 2017 wurden laut HPE-Schätzung mit rund 110 Millionen Paletten so viele 

gefertigt wie nie zuvor. Gegenüber 2016 lag das Plus bei sieben Millionen Stück. 

 
Auch Gebrauchtmarkt ist leer gefegt 

Für den Mehrbedarf reicht das aber noch immer nicht. Allein die Chemieindustrie habe kürzlich einen 

Zusatzbedarf von fast 400.000 Paletten angemeldet, sagte Kurth. Bekommen würden sie davon aber 

wohl nur einen Teil. Zumal auch der Gebrauchtmarkt für Paletten praktisch leer gefegt ist. 

Die hohe Nachfrage wirkt sich auf den Preis aus. Allein im vierten Quartal 2017 sind Paletten laut 

HPE-Preisindex im Durchschnitt knapp vier Prozent teurer geworden gegenüber dem Vorquartal und 

sogar fast zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

 
 

 (/)

Estonian forestry associations call emergency over lasting 

rain, above-zero temperatures

 2018-01-11 (dial://2018-01-11)   LETA/TBT Staff

TALLINN – The Estonian Forest and Wood Industries Association and the Estonian Private Forest Association have called 

an emergency as significantly bigger amounts of rainfall since August and warm weather have caused a situation where 

performing the season's works in forests would be irresponsible toward the environment and run counter to the best 

practices of forest management.

The associations said that while the sector is not expecting financial aid from the government, they expect the government to 

reaffirm the state of emergency.

"It is not our wish to ask the state for financial support for the forestry sector and we do not presume that the situation of 

emergency gives the right to forgo contractual obligations arising from every contract, although this may be the case with 

some contracts. But we do expect different contractual partners, businesses and authorities to demonstrate understanding 

and a readiness to apply alleviating measures in order to not aggravate the difficult situation that has befallen the sector," said 

the chairman of the board of the Estonian Private Forest Association, Mikk Link.

"Conducting active work in forests in the present wet weather conditions is not responsible towards the environment and 

runs counter to the good practices of forest management. The situation is especially difficult for people getting their pay from 

the forest. These impacts may not be revealed immediately, as a result of rainy weather we have to work in areas now where 

we usually work when the weather starts getting warmer in spring. This however means that the situation may get more 

difficult still in spring," said Marek Kase, chairman of the board of the Forest and Wood Industries Association.

It is first and foremost financial institutions and large consumers, the agencies processing EU support and the parties 

within the sector that are expected to demonstrate understanding The associations are also calling on the state to reaffirm the 

emergency, in order for businesse to be able to explain the situation to partners.

The associations point out that since August 2017, Estonia has been getting on the average one-third more rainfall than 

usual. On the other hand, above-average air temperatures have prevented the ground from freezing.

In most forests across Estonia the ground cannot support forest machinery and a big portion of forest roads cannot be used 

either because they have been flooded or maximum vehicle weight limits have been imposed by the authorities to avoid 

disintegration of the roads.

The Estonian wood and forestry sector accounts for approximately 5 percent of Estonia's gross domestic product and 

employs some 40,000 people mostly in rural areas. The amount of tax revenue it pays into into the state budget equals the 

budget of the Ministry of Education and Research, the associations said.
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Rudīte Spakovska 

Weather troubles logging industry 

  
  
  
december 28, 2017, 14:19 

 
The Latvian Crisis Management Council on December 28 

decided to declare a 'disaster situation' in the logging 

sector due to heavy rains and floods this fall. 

 
This will protect logging companies against sanctions for non-performance, like the failure to repay 

loans or to complete EU-funded projects on time. 

The decision about the disaster situation takes effect immediately. 

Latvian Agriculture Minister Janis Duklavs (Greens/Farmers), who chaired the meeting of a Crisis 

Management Council as the acting prime minister, afterwards told the press that the situation in 

Latvia's forests was the same as in agriculture, therefore the council had to come to a decision. 

Instead of declaring a state of emergency, however, the existing 

situation has been declared a natural disaster. 

The disaster situation will only extend to the logging sector, not the entire forestry industry. 

According to Duklavs, it was decided to declare a disaster situation in the logging sector to protect 

logging companies against sanctions for non-performance due to the floods, for example, the failure 

to repay loans or to complete EU-funded projects on time. 

The logging companies will not be seeking any compensations from the Latvian state for flood 

damages which had not yet been estimated. 

Andrejs Cunskis, President of the Latvian Logging Association, which is one of the several 

organizations that turned to the Crisis Management Council, said earlier that the weather conditions 

had made logging and removal of timber from forests particularly difficult. Moreover, this also made 

it hard for the logging companies to pay their liabilities to leasing companies and banks on time. "The 

weather conditions could be the reason for declaring a force majeure situation in the forestry sector 

so that we would not have to pay penalties," he said, adding that the companies were not asking for 

any compensations from the state. 

He stressed that the situation had not improved much since the state of emergency was declared in 

the Latvian agriculture for the same reason - heavy rains and floods. "Soil can only absorb so much 

water," he said, complaining about flooded roads, fields and forests. Machinery is breaking down in 

such hard conditions, which means extra costs, and logging productivity also suffers, Cunskis said. 

The Crisis Management Council is chaired by the Latvian prime minister. As Prime Minister Maris 

Kucinskis (Greens/Farmers) is on a vacation this week, Agriculture Minister Janis Duklavs has been 

temporarily entrusted with the responsibilities of the prime minister. 

 

 

 

 
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/folge-des-wirtschaftsbooms-paletten-engpaesse-machen-

sorgen-100.html 

 

Ralf Koedijker wint iPad
De iPad die EPV verlootte bij het invullen van de en-

quête over EPVisie, is gewonnen door Ralf Koedijker 

van Q-chem. Q-chem is buitengewoon lid van EPV 

en vertegenwoordigt onder anderen de anti-schim-

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 

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 

gevuld met de oude groene EPVisies van begin deze 

eeuw. ‘Leuk hoor, ik win nooit wat. We kunnen de 

iPad meteen inzetten op de beurs.’ 

Redactie:
Fons Ceelaert, 
eindredactie.

EPVisie is een uitgave van Nederlandse 
Emballage- en Palletindustrie Vereniging
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Twitter: houtenverpakkingen@epvisie 
Facebook: www.facebook.com/epvisie
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Gedrukt op Hello Fat matt, FSC Mix Credit 
gecertificeerd papier
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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. 


