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Flexibel inspelen op vraag naar hardhout! 

Wij lazen in ‘Houtwereld’ dat de regering in Maleisië enkele jaren geleden al besloot 

de inzet van buitenlandse arbeidskrachten in te perken. De vele protesten, in de 

Maleisische houtindustrie die voor een deel afhankelijk is van goedkopere arbeiders, 

zorgden uiteindelijk voor begrip bij de regering. Het gevolg is wel dat de 

beschikbaarheid van gezaagd, gevingerlast en gelamineerd meranti uit Maleisië en 

Indonesië ronduit slecht is.  

 

Regering is overtuigd, maar hoe verder.. 

inmiddels is de regering overtuigd van de negatieve gevolgen van deze 

maatregel maar de stijgende vraag is een heikel punt. Om nog maar te zwijgen van 

de stijgende prijzen. Hierdoor lopen levertijden gigantisch op, omdat de fabrieken 

die onder KOMO kunnen produceren vol zitten. Tevens speelt een tekort aan 

personeel een belangrijke rol. 

Weinig gekapt in regenseizoen 

Het regenseizoen hield dit jaar lang aan waardoor zowel in Maleisië als in Indonesië 

te weinig werd gekapt. De komende nieuwe natte periode zal de stroom van 

aanvoer van rondhout nauwelijks verbeteren. De vraag naar tropisch hardhout is 

ook sterk toegenomen vanuit de regio India.  

Een (multi)com(plex) verhaal 

Ook kopen de multiplex fabrikanten de stammen in één keer die uit de bossen 

komen op. Het is natuurlijk eenvoudiger om in één keer een gehele voorraad 

stammen te verkopen, dan gezaagde lengtes aan een fabriek te leveren die alleen 

‘de krenten uit de pap’ probeert te kopen. 

De grote vraag naar tropisch hardhout, door grote houtkopers uit China, Cambodja, 

India, Vietnam,  zal hoe dan ook de prijs van Meranti gaan bepalen. De spoeling 

voor de Nederlandse importeurs wordt hierdoor wel erg dun. Tel daarbij op de 

nodige problemen op de Nederlandse markt, door het tekort aan heipalen, vloeren 

en te weinig vakmensen, overtreft de vraag inmiddels wel de aanvoer vanuit Azië. 
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Onze voorraad is altijd up-to-date 

Dat de beschikbaarheid uit Maleisië en Indonesië ronduit slecht is, is een feit, maar 

de voorraad bij Habraken Houtimport is gelukkig altijd - zoals u van ons gewend bent 

-  up-to-date met een ruime keuze!  

Benieuwd naar onze actuele voorraad? Bel 088-1244700 of stuur een mail naar 

info@habrakenhout.nl  

 

 

Frank Habraken 

Habraken Houtimport 

Amerikalaan 42 

7681 NB Vroomshoop 

T +31 (0) 88 12 44 700 F +31 (0) 88 12 44 747 

E info@habrakenhout.nl www.habrakenhout.nl  
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