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Moesson mede oorzaak schaarste in rondhout 

 

Regenseizoen 

Maleisië kent een echte moessonperiode met veel regen. Deze regenseizoenen zijn 

mede afhankelijk van de geografische positie van het betreffende gebied. Tijdens 

zo’n periode kan er zoveel regen vallen dat hotels hun deuren zelfs tijdelijk sluiten. 

Het regent het er vrijwel alle dagen en de maandtotalen komen lokaal uit op 

gemiddeld 400 tot soms bijna 600 millimeter neerslag.  

De Moesson is een terugkerende natuurfenomeen. Echter, dit jaar is er meer aan de 

hand. Deze foto is in december gemaakt in Maleisië.  

 

Een indringend beeld, dat de berichten die ons bereiken vanuit verschillende 

leveranciers bevestigt. De huidige Moessonperiode heeft uiteraard gevolgen voor 

de toelevering van hout. Echter, de moesson duurt dit jaar langer dan verwacht en 

mede daardoor kunnen er geen stammen uit de bossen gehaald worden. 

Caterpillars zakken letterlijk tot hun assen in de modder. Voor de zagerijen is het 

problematisch dat er vrijwel geen rondhout beschikbaar is. En het hout dat wel 

beschikbaar is, is vaak al helemaal uitverkocht. 
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Op 6 februari begint het Chinese Nieuwjaar. Dat betekent dat de zagerijen 

doorgaans een maand gesloten zijn. Pas vanaf medio maart zijn deze weer 

operationeel. Het weer zal rond die tijd beter zijn, zodat ook de rondhoutproductie 

weer op gang kan komen. 

 

Vertragingen  

Echter, al met al zorgen deze omstandigheden voor forse vertragingen. Hout moet 

worden gerooid, naar de zagerijen afgeleverd, gezaagd, herzaagd, gedroogd ,etc. 

Inclusief het verschepen praten we dan over een periode van zo’n zes maanden 

voor dit proces. 

Uiteraard kunnen we, zoals u van ons gewend bent, dankzij onze uitgebreide 

voorraad nog voldoende verschillende houtsoorten en afmetingen leveren. 
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