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NIEUWS

Prijs Europees 
hout schiet 
omhoog door 
vraag uit Azië
Na een lange tijd van relatief stabiele 
marktomstandigheden loopt de 
spanning op de naaldhoutmarkt op, 
zo meldt PontMeyer. De reden: er is 
meer vraag dan aanbod, als gevolg 
van de stevige groei van de Aziatische 
markten. 

Importeurs binnen en buiten Europa van onder 

meer Scandinavisch en Baltisch naaldhout 

geven aan dat de prijzen fors aan het stijgen 

zijn. Ook dreigen er tekorten bij plaatmateriaal 

en hardhout. Veel Europese zagerijen verkopen 

het hout aan onder meer China en India. Af-

nemers in deze landen zijn bereid een hogere 

prijs te betalen. 

Diverse maten zijn moeilijk of niet te kopen, 

aldus PontMeyer, omdat de zagerijen kiezen 

voor betere zaagrendementen op de eenvou-

dige specificaties in Azië. Kopen op lengte is 

hierdoor lastig geworden. De lengte- en door-

snedematen, die vrijwel niet te koop zijn in 

Zweden, worden nu gekocht in Duitsland. Dit 

drijft de prijs op. Ook de beschikbaarheid van 

de grote doorsnedematen is duidelijk minder. 

Dit geldt vooral voor de stammen die geschikt 

zijn voor sporendaken. De vraag in Nederland 

is groot, zowel in volhout als in gevingerlast 

hout. De prijzen van de brede delen stijgen 

nog harder dan de rest.

PontMeyer geeft aan hard te werken aan 

voldoende voorraad om de prijzen voor de 

afnemers in toom te kunnen houden. 

(Foto: Kim Heroy)

Stroomverbruik particulieren 
neemt af
Eigenaren van woningen verbruiken minder stroom. Volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) nam het verbruik af van 1419 kilowattuur (kWh) 
in 2012 tot 1355 kWh in 2016. Zonnepanelen hebben een groot aandeel in de 
afname. 

Bouwen zonder schroef, kit, pur 
en folie 
Toevallig in de buurt van Delft? 
Rijdt dan eens naar de oude TU-
wijk en aanschouw aan de Michiel 
de Ruyterweg de bijzondere 
bouwmethode van het puntdakhuisje. 
Het is ontwikkeld door het 
Product Development Lab van de 
technische universiteit. Het geheim: 
superstrak cnc-gefreesde mes- en 
groefverbindingen van de dak-, 
vloer en wandplaten zodat geen 
verbindingsmiddelen nodig zijn. 

Het gaat om osb-platen afgewerkt met water-

vast spaanplaat. Volgens de bouwers passen 

ze in elkaar als legostenen. Dit maakt foutloos 

bouwen mogelijk. Gepotdekselde dakplaten 

klikken vast in tussenliggende gootjes. Samen 

maken ze het dak, dat onder een hoek van 

60 graden ligt, waterdicht. De eveneens strak 

gefreesde balken met lipverbindingen maken de 

constructie stevig. De buitenzijde is afgewerkt 

met aluminiumbeplating en ramen met dub-

belglas. De spouw van het huisje is gevuld met 

vlasdekens. 

Het Product Development Lab is een leerfabriek 

waarin studenten en onderzoekers ervaren hoe 

de praktijk van de theorie kan verschillen.

Keuzes maken
De regering heeft de zelfstandigen 

weer op het oog, onder druk van allerlei 

lobbyisten komen ze met plannen om 

hen tegen zichzelf te beschermen. Zeg-

gen ze. Verplichte pensioenopbouw en 

een arbeidsongeschiktheidverzekering 

(AOV). De regering is bang voor een te 

grote afhankelijkheid van de AOW, de 

armoedeval, omdat er geen pensioen 

wordt opgebouwd en alleen AOW te 

mager is. De werknemersbonden stellen 

dat zelfstandigen tegen kunstmatig lage 

tarieven kunnen werken. Immers, er zijn 

geen premies in rekening te brengen als 

je deze verzekeringen niet afsluit.

Werkgevers stellen dat deze premiever-

plichting het inhuren van zelfstandigen 

duurder maakt. Een kostenstijging die zij 

moeten doorbelasten. Zelfstandigen stel-

len dat zij er voor kiezen om ondernemer 

te zijn, met alle lusten en lasten die 

daar bij horen. En pensioen en AOV zijn 

keuzes die zij zelf willen maken. Voor 

wat betreft de AOV zijn er alternatieven 

zoals broodfondsen of wellicht een wer-

kende partner.

Het argument van de werknemersbon-

den is discutabel. Er zijn genoeg (starten-

de) bedrijven met personeel zonder cao 

en vaak ook zonder pensioenopbouw. 

Gaan we dit voor elk (startend) bedrijf 

verplicht stellen? Niet haalbaar lijkt mij. 

Laat de ondernemer de ondernemer zijn 

met een eigen verantwoordelijkheid 

voor zijn toekomst. De armoedeval op 

oudere leeftijd is via markt- en belasting-

maatregelen op te lossen. Want die val 

gaat niet op voor alle zelfstandigen.
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