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• 377 kopmaten in gelamineerd vuren; 
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  inclusief montage. 
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Voorwoord

Voor u ligt alweer de tweede uitgave van het speciale 
magazine ‘Eerlijk over Hout’. De eerste editie werd vorig 
voorjaar met zoveel enthousiasme ontvangen, dat werd 
besloten er een regelmatige uitgave van te maken en 
aldus een ‘Club van Ambassadeurs’ te vormen.

Opnieuw geeft in ‘Eerlijk over Hout’ een groep vertegen-
woordigers van bedrijven en organisaties uit het brede 
houtvak - en aanverwant - in eigen woorden hun visie op 
duurzaam bosbeheer en het aantoonbaar ‘goede’ hout 
dat daaruit voortkomt.

Deze selecte groep van ‘duurzame ambassadeurs’ bestaat 
uit mensen met elk hun eigen achtergrond, filosofie, 
ideeën, beleid en aanpak. Zij hebben echter met elkaar 
gemeen dat zij fervente voorstanders zijn van legaal en 
duurzaam geproduceerd hout en houtproducten, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam 
inkopen en onafhankelijke milieucertificaten die van alle 
claims keiharde garanties maken.

Het belang van ‘goed’ hout is hoogst actueel. Enerzijds 
vanwege het huidige overheidsbeleid om 100% duur-
zaam in te kopen en anderzijds gezien de Europese 
Houtverordening die in maart 2013 in werking treedt en 
de import van hout van illegale herkomst in Nederland 
en elders in Europa ondubbelzinnig verbiedt.

De houtsector spant zich in om leveranciers en klanten te 
overtuigen van het belang van certificering van duur-
zame houtproductie. De ambassadeurs in deze uitgave 
willen u graag inspireren en staan open voor dialoog. Wij 
wensen u veel leesplezier.

Team ‘Eerlijk over Hout’
Nijgh Periodieken BV, Schiedam
www.nijghperiodieken.nl
www.houtwereld.nl

Ambassadeurs zijn 
 eerlijk over hout
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Eerlijk over Hout

Club van ambassadeurs

Accsys Technologies
Arnhem, www.accsysplc.com

Agrodome, Stichting
Wageningen, www.agrodome.nl

Bosch, Houthandel-schaverij Lambert van den
Ede, www.lambertvandenbosch.nl

Buytendijk, Ingenieursbureau Evan
Apeldoorn, www.evanbuytendijk.nl

Clercx Handelsonderneming, Felix
Helmond, www.felixwood.com

Coillte Panel Products
Roermond, www.coillte.com

De & D Consult
Deventer, www.groepsmanager.com

FORM International
Hattem, www.forminternational.nl

Gooskens Hout
Hoogeloon - Moerdijk, www.gooskens.nl

Greenpeace Nederland
Amsterdam, www.greenpeace.nl

GWW Houtimport
Lopik, www.gwwhoutimport.nl

Hoograven Trappen
Montfoort, www.hoograven.nl

Houtindustrie Schijndel
Schijndel, www.hisbv.biz

International Plywood
Nieuwland, www.intplywood.nl

Mevo Houtindustrie
Helmond, www.mevohoutindustrie.nl

Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten/NBvT
Bussum, www.nbvt.nl

NEPCon
Nederland, www.nepcon.net

Nordic Timber
Rekken, www.nordictimber.nl

PEFC Nederland
Houten, www.pefcnederland.nl

SHR
Wageningen, www.shr.nl

Stiho
Nieuwegein, www.stiho.nl

Symaco
Lisse, www.symaco.nl

Total Timber
Everdingen, www.totaltimber.nl

Vandecasteele Houtimport
Aalbeke (B), www.vandecasteele.be

Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen 
(VVNH), Koninklijke
Almere, www.vvnh.nl

Weekamp Deuren
Dedemsvaart, www.weekamp-deuren.nl

Aan de uitgave ‘Eerlijk over Hout’ hebben in 
2011 en 2012 de volgende bedrijven en 
 organisaties meegewerkt.
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Willem-Jan Bluyssen
Accsys Technologies, Arnhem
Willem.Jan.Bluyssen@accsysplc.com
www.accsysplc.com

Accsys Technologies

Eerlijk naar onze 
kleinkinderen
Hout is een natuurproduct, dat hoef ik u niet te vertellen. 
Wij zien het allemaal om ons heen. Bomen zijn de longen 
van onze aarde, waar we naar opkijken en van genieten, 
zoals onze kinderen dat ook weer zullen doen. We leren 
allemaal dat je de bomen kunt kappen voor houtgebruik 
en daarvoor jonge boompjes in de plaats moet planten. 
Dit vertellen wij dan ook in alle eerlijkheid aan onze 
kinderen en kleinkinderen.

Nieuwe houtsoort
Deze hernieuwbare grondstof is echter alleen in die zin 
eerlijk als wij jaarlijks niet méér hout gebruiken dan er 
groeit. De praktijk leert ons anders, want vooral de 
bomen van de zo gewilde tropische soorten groeien zó 
langzaam dat wij vaak in die tijd het hout daarvan al 
driemaal nodig hadden. De bomen houden ons niet bij 
en dat is niet eerlijk.
Máár... stel dat er een houtsoort is die wordt verkregen 
uit snelgroeiende en duurzaam beheerde bossen, die 
niet giftig is en die een dimensiestabiliteit plus duur-
zaamheid heeft die zelfs deze van de beste tropische 
houtsoorten overstijgt. Stelt u zich een houtsoort voor 
die de steeds schaarser wordende tropische houtsoorten 
kan vervangen, alsook de met schadelijke verduur-
zamingsmiddelen behandelde houtsoorten en zelfs 
minder duurzame materialen. Stelt u zich een houtsoort 
voor die voorziet in een betere CO2-opslag, mede door 

zijn verlengde 
levensduur, en die 
verantwoord 
gerecycled kan 
worden.

Accoya
Zo’n houtsoort bestaat. Het is Accoyahout: het meest 
eerlijke hightech hout ter wereld. Het acetylatieproces, 
waarmee Accoyahout wordt geproduceerd, is niet giftig; 
het proces voegt aan het hout niets toe wat niet al van 
nature aanwezig is. Dit door-en-door gemodificeerde 
hout heeft zijn superieure eigenschappen inmiddels 
bewezen met toepassingen als kozijnen, deuren, gevel-
bekleding, bruggen, kunstwerken (foto) en terrassen.
Accoyahout is perfect voor buitentoepassingen, ook in 
volledig grond- en/of watercontact, omdat het de 
hoogste duurzaamheidsklasse heeft. Het uitzonderlijk 
lage krimp- en zwelgedrag zorgt ervoor dat coatings 
langer meegaan en dat is ook beter voor ons milieu. Door 
de lange levensduur draagt het bovendien bij tot de 
instandhouding van de bossen. Mede daardoor is 
Accoyahout Cradle to Cradle Gold-gecertificeerd en 
onlangs versterkt met het DUBOkeur-certificaat met een 
uitstekende Milieubeoordeling vanwege het NIBE.

Cradle to Cradle Gold
Accoyahout past uitstekend binnen de biologische 
cyclus van het Cradle to Cradle-model en werd zodoende 
door het MBDC bekroond met het Gold-label. Ook als het 
gaat om milieuverantwoorde materialen, verantwoorde 
houtwinning, efficiënt watergebruik en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voldoet Accoyahout uitstekend 
aan de hoge voorwaarden voor het ‘Gold’-niveau in dit 
C2C-certificaat.
Naast de recycleerbaarheid van Accoyahout is de 
techniek al zover dat het een nieuw leven kan krijgen: zo 
worden Accoya wood chips verwerkt in MDF met 
overeenkomstig geweldig goede eigenschappen. Dit 
product is inmiddels op de markt verschenen onder de 
naam Medite Tricoya.
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Niels van den Bosch, algemeen directeur
Houthandel - schaverij Lambert van den Bosch, Ede
info@lambertvandenbosch.nl
www.lambertvandenbosch.nl

Houthandel - schaverij Lambert van den Bosch

Ingeslagen weg vervolgen
Lambert van den Bosch ligt op koers om aan de alsmaar 
toenemende vraag te kunnen voldoen, welke ontstaat 
vanuit de overheid en de voorschrijvende instanties voor 
de bouw in Nederland. Niet alleen neemt het aandeel 
gecertificeerd hout toe in lijstwerk, ook voor de overige 
producten uit ons programma zijn continue aanleverin-
gen inmiddels gewaarborgd.

Noodzaak en markt
Dit zal betekenen dat de gestelde doelen, waaraan ook 
Lambert van den Bosch zich heeft gecommitteerd, 
gehaald kunnen worden met de diversiteit aan hout-
soorten die gevoerd worden.
Vuren, grenen en MDF vormen steeds minder een 
beperking. Ook in de aanvoer vanuit het Verre Oosten is 
er sprake van een ‘groeiend’ percentage duurzaam 
geproduceerd. Hardhouten binnendeurkozijnen, 
kozijn- en raamhout, plinten en koplatten met FSC- 
certificaat zijn dan ook nu uit voorraad leverbaar. De 
toenemende vraag naar buiten-standaard hardhout-
producten met FSC-keurmerk, die geproduceerd worden 
in de eigen fabriek, kenmerkt de huidige vraag van de 
markt.

Innovatie brengt mogelijkheden
Vanaf aanvang is Lambert van den Bosch betrokken 
geweest bij de ontwikkelingen en toepassingsmogelijk-
heden van het Tricoya, het extreem duurzame MDF van 
Medite. Dit materiaal is direct afkomstig uit duurzaam 
beheerde bossen met FSC-keurmerk en past volkomen 
bij de huidige ontwikkelingen.
Door de platen te verwerken tot bijvoorbeeld gevel-
betimmering, boeidelen en exterieuraftimmering wordt 
een duurzame toepassing in het kwadraat bereikt: 
levensduur en herkomst. Verder geven de verwachte 
lagere onderhoudskosten minder druk op het milieu, 
wederom een voordeel ten opzichte van de traditioneel 
gebruikte materialen.

Modern ondernemen gaat verder
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de volgende 
stap voor Lambert van den Bosch, houdt niet op bij de 
juiste invulling geven aan de herkomst van het hout. 
Naast het milieu en de reductie van de CO2-uitstoot 
bestaat MVO uit zoveel meer. Goed werkgeverschap zet 
de mens centraal: zowel de klant als de eigen medewer-
kers worden betrokken. Luisteren naar de vraag van de 
afnemer en anticiperen op zijn gewenste ontwikkelin-
gen, geeft richting aan de onderneming. Dit versterkt 
vervolgens het concurrentievermogen, alleen een lage 
prijs voor de producten geeft uiteindelijk niet meer de 
doorslag.

Tegelijkertijd starten met het verder ontwikkelen van de 
medewerkers middels een duidelijke structuur en 
opleidingen, geeft ruimte voor doorgroei en verantwoor-
ding nemen binnen alle geledingen. Vanuit de productie 
lopen er onderzoeken naar een betere afzuiging, een 
schonere verbranding van het resthout, opwekking van 
duurzame energie uit een biomassacentrale en het 
plaatsen van zonnepanelen. Dit alles zal resulteren in een 
behoorlijke energiebesparing.

Toekomstvisie
Lambert van den Bosch is zich opnieuw bewust van de 
rol die wij vervullen binnen zowel de houtbranche als 
binnen de maatschappelijke omgeving. De kracht van 
het familiebedrijf blijft eerlijk zijn over hout; de flexibili-
teit en de creativiteit van de onderneming garanderen 
de toekomst.
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Evan Buytendijk
Ingenieursbureau Evan Buytendijk, Apeldoorn
info@evanbuytendijk.nl
www.evanbuytendijk.nl

Ingenieursbureau Evan Buytendijk

Certificering:  
van bos tot houtproduct

Persoonlijke interesse en 
passie voor bos en hout. 
Dat is de verbindende 
factor van alle medewer-
kers van Ingenieursbureau 
Evan Buytendijk (IEB) uit 
Apeldoorn. Het gemeen-
schappelijke doel is 
verantwoord gebruik van 
hout en houtproducten te 
ondersteunen en te promo-
ten. Dit staat centraal in 
onze projecten, klant-
contacten en opleidingen. 
Het aanbieden van PEFC-

boscertificering in Nederland is dan ook een logische 
stap, omdat op deze wijze de herkomst van hout van 
begin (bos) tot eind (houtproduct) gewaarborgd is.

PEFC-boscertificering
In 2012 wordt certificering van bosbeheer steeds 
belangrijker. Wereldwijd, maar zeker ook voor de (parti-
culiere) Nederlandse boseigenaar. Steeds meer opdracht-
gevers zoals gemeenten, banken, supermarkten, DHZ-
winkels, architecten en energiebedrijven schrijven voor 
dat de te leveren producten uit duurzaam beheerd bos 
afkomstig moeten zijn.
De Nederlandse overheid is reeds in 2010 begonnen met 
haar eigen duurzaam inkoopbeleid en sinds kort gaan er 
in de politiek ook stemmen op om meer hout in 
 Nederlands bos te oogsten, mits dit hout aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd is. Vanaf 2013 stelt de EU 
Timber Regulation (EUTR) bovendien dat het verboden  
is om illegaal geoogst hout op de Europese, dus ook 
Nederlandse, markt te brengen. Dit raakt ook de 
 Nederlandse boseigenaar.

Groepscertificering
Kortom, het komt er op neer dat afnemers meer en meer 
om hout met een aantoonbaar bewijs van duurzaam 
bosbeheer, dus gecertificeerd, gaan vragen. Het is 
natuurlijk niet zo dat zonder certificaat het bos niet 
duurzaam wordt beheerd, maar een certificaat is de 
simpelste manier om dit aantoonbaar te maken door een 
onafhankelijke organisatie. Het hebben van een certifi-
caat voor duurzaam bosbeheer kan voor boseigenaren 
dus een voorwaarde worden om hout of biomassa te 
kunnen verkopen!

Als de PEFC-certificering in 2012 een feit is, dan kunnen 
boseigenaren ervoor kiezen om individueel een PEFC-
certificaat te behalen, maar ze kunnen zich ook aanslui-
ten bij een groepscertificaat. Zo’n groepscertificaat wordt 
beheerd door de groepsbeheerder. Voordeel is dat de 
kosten voor de certificering lager uitvallen. Daarnaast 
neemt de groepsbeheerder een aantal taken over en 
voorziet hij in advies.

Certificering online
Twee jaar geleden zijn wij gestart als groepsbeheerder 
voor FSC en PEFC Chain of Custody (CoC)-certificering 
van bedrijven in de handelsketen. Bij deze groepscertifi-
caten zijn inmiddels meer dan vijftig ondernemingen 
aangesloten. Met de opgedane ervaring en de bosbouw-
kundige achtergrond wordt nu ook de stap gezet naar de 
PEFC-groepscertificering van bosbeheer.
IEB wil de aanmelding en de certificering zo eenvoudig 
mogelijk maken, zonder onnodige administratieve 
rompslomp. Boseigenaren kunnen zich daarom online 
aanmelden. Met het doorlopen van een eenvoudige 
online checklist kan snel worden vastgesteld of het 
huidige beheer(plan) aan de eisen van de PEFC Stan-
daard Nederland voldoet, en zo niet, op welke punten er 
verbeteringen nodig zijn. De ontwikkeling van dit 
systeem wordt mede gefinancierd vanuit het Collabora-
tion Fund van PEFC International, waarvoor IEB in 2011 
werd uitgekozen.

Starten
Wie interesse heeft in 
PEFC-groepscertificering 
van een bos(perceel) kan 
zich nu al bij ons aanmel-
den en starten met de 
voorbereidende werk-
zaamheden. Zodra PEFC 
International de Neder-
landse standaard heeft 
goedgekeurd, kan meteen worden overgegaan tot 
uitreiking van het certificaat. Wij horen graag van u!
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Henry Westerhof, sales manager continental 
Europe
Coillte Panel Products (CPP), Roermond
Henry.Westerhof@coillte.com
www.medite-europe.com, www.smartply.com

Coillte Panel Products

Duurzaam van 
begin tot eind
“Het blijft tegennatuurlijk dat bij een mogelijke schaarste 
in de houtvoorziening het vers geoogste (FSC/PEFC-)
hout, gestimuleerd door Europese subsidieregelingen, 
direct naar de pelletindustrie gaat en in de verbrandings-
oven verdwijnt.” Henry Westerhof, Sales Manager Conti-
nental Europe voor het Medite MDF van de plaatmateria-
lendivisie Coillte Panel Products (CPP), heeft niets tegen 
biomassa, maar ziet liever dat hout ‘levenslang’ krijgt en 
pas daarna energie mag opwekken.

Eigen hulpbronnen
Westerhof: “Ons Ierse moederbedrijf Coillte koestert haar 
bossen en CPP, waaronder Medite Europe en Smartply 
Europe ressorteren, biedt MDF- en OSB-plaatmateriaal 
voor duurzame houttoepassingen aan.” Coillte - als geheel 
- wil op een milieuvriendelijke, sociale en economisch 
duurzame wijze een optimaal rendement halen uit haar 
investeringen. Een potentieel aan eigen hulpbronnen is 
beschikbaar: bos, land, personeel en financiële middelen.
Bij Coillte begint het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen bij de bron: in het bos. Westerhof: “De vraag 
naar houtproducten groeit, het aanbod van hout daalt.” 
Coillte beschikt over 450.000 ha eigen bos. Sinds 1999 
brengt het bedrijf ‘Sustainable Forest Management’ in 
praktijk. Dit staat model voor het toekomstige beheer 
van bossen door Europese landen en volgt de criteria die 
zijn vastgesteld in het Helsinki Proces (1993).
Westerhof citeert: “Het beheer en gebruik van bossen 
dient op een dusdanige manier en niveau te geschieden 
dat de biodiversiteit, productiviteit, regeneratiecapaciteit 
en vitaliteit worden behouden alsmede het potentieel 
om nu en in de toekomst de relevante ecologische, 
economische en sociale functies te vervullen op lokale, 
nationale en internationale niveaus en zonder schade te 
berokkenen aan andere ecosystemen.”

Duurzaam plaatmateriaal
CPP is zich bewust van haar verantwoordelijkheden voor 
het milieu. Medite Europe en Smartply Europe zijn 
aangesloten bij het ISO 14001 milieubeheersysteem. 
Westerhof: “Voor de productie van MDF en OSB gene-
reert tegenwoordig Medite 90% en SmartPly 75% van 
zijn thermische energie uit biomassabronnen.” Sinds 
2001 nemen Medite Europe en Smartply Europe deel aan 
het FSC Chain of Custody certificeringsproces en bezitten 
zij een FSC-keurmerk. Westerhof: “Dat biedt ons de 
garantie dat het hout voor ons plaatmateriaal afkomstig 
is uit bossen die goed beheerd worden. Al het Medite 

MDF en het Smartply OSB zijn FSC-gecertificeerd.”
Medite Europe heeft miljoenen geïnvesteerd. Enerzijds 
om kwalitatieve verbeteringen in de productie te 
realiseren. Anderzijds om MDF met een CARB2-certificaat 
te kunnen produceren. Westerhof: “Sinds 2010 leveren 
wij al ons Medite MDF met een CARB 2-certificaat. Ons 
MDF voldoet aan de eisen van formaldehyde-emissie die 
de California Air Resources Board stelt.”
Medite was altijd al de pionier op het gebied van MDF 
met een lage formaldehyde-uitstoot. Eerst was er Medite 
E1, dat een vervolg kreeg in Medite Ecologique, een MDF 
zonder toegevoegde formaldehyde.

Productinnovatie
Westerhof: “Er is meer dan de bouw en het Bouwbesluit. 
In de scheepsbouw gelden de strenge eisen van de IMO 
(International Maritime Organization), een VN-organisa-
tie opgericht in 1948, die in 1958 de SOLAS-wetgeving in 
het leven riep. Medite FR Euroclass B voldoet aan de 
IMO-eisen die vermeld staan in de Marine Equipment 
Directive 96/98. Het Wheelmark-certificaat voor de 
dikterange 6-25 mm maakt de toepassing van Medite FR 
mogelijk in de scheepsbouw.” Henry Westerhof consta-
teert dat de beslissers in de bouw geïnteresseerd zijn in 
de ontwikkelingen op het gebied van hout: “Dan gaat 
het niet over de laagste prijs, maar over milieu-aspecten, 
duurzaamheid, de prestaties en technische eigenschap-
pen, die stuk voor stuk ‘unique selling points’ voor 
houtproducten in het algemeen kunnen opleveren.”

Medite Tricoya
Onderzoek heeft aangetoond dat voorschrijvers hout als 
vernieuwend zien, boven de concurrentie in beton, staal 
en kunststof. Houtproducenten kunnen, in een tijd 
waarin duurzaamheid een belangrijk onderwerp is, een 
oplossing aandragen. Met de recente introductie van een 
product als het extreem duurzame Medite Tricoya, met 
een verwachte levensduur van zestig jaar bij buitenge-
bruik, zal zeer zeker de interesse van veel beslissers in de 
bouw worden geprikkeld.
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De & D Consult

We moeten het 
zelf doen
Om eerlijk over hout te zijn, moeten we eerlijk zijn naar 
onszelf. Wil ik, anno 2012, met alle mogelijkheden die er 
zijn, een verschil maken voor het welzijn van allen of mij 
slechts onderscheiden door gebruik van een mooi logo? 
Wil ik werkelijk verantwoordelijkheid nemen, zelfs in de 
huidige financiële situatie? Zal het prijsverschil tussen 
wel en niet gecertificeerd materiaal een gevaar zijn voor 
het voortbestaan van mijn bedrijf? Bedenk daarbij dat als 
de bossen, in plaats van de bomen, het geld opleveren, 
we ze kunnen behouden.

Zelf bewuste keuze maken
Mogelijkheden zijn er twintig jaar na het ontstaan van de 
certificeringsystemen volop. Beetje bij beetje beginnen 
overheden van landen waar dan ook ter wereld een klein 
stukje verantwoordelijkheid te nemen. Maar de legaliteit 
waar zij over beginnen te praten, staat nog ver weg van 
het verantwoorde bosbeheer dat ook de biodiversiteit 
voor de toekomst veilig stelt.
Certificeringsystemen blijven dus nog wel bestaan en 
omdat overheden geen haast maken, moeten we het als 
bedrijf, organisatie of consument zelf doen. Zelf bewust 
de keuze maken, want ook al lijken de systemen op 
handelsketenniveau op elkaar, op bosbouwniveau zien 
we wel degelijk verschillen. Juist nu de druk op bossen 
groter wordt.

Dynamisch proces
Toch moeten we onderkennen dat iedere groeiende 
organisatie groeipijnen kent. Dat geldt ook voor certifice-
ringsystemen. Het feit dat er meerdere systemen zijn en 
dat sociale en milieuorganisaties hun ogen open hou-
den, houdt iedereen scherp. Het doet ons juist goed 
nadenken over de keuze die we willen maken. Dit maakt 
een systeem voor verantwoord bosbeheer niet heilig, 
maar het is wel het beste dat we nu hebben.
Goede informatievoorziening is dan ook nog steeds 
nodig. Enerzijds om opdrachtgevers bewust te maken 
van wat ze nu eigenlijk vragen en anderzijds om boscer-
tificeringen dichterbij te brengen. Daarnaast kenmerkt 
de geschiedenis van het opstellen van standaarden zich 
als een dynamisch proces en is het van groot belang dat 
er terugkoppeling blijft plaatsvinden.
Met het groepscertificaat van De & D Consult verlagen 
we de drempel voor de kleine bedrijven (FSC ≤15 FTE en 
PEFC ≤ 50 FTE). Jarenlange ervaring maakt dat we ook 
samen met grote bedrijven steeds de meest passende 
werkwijze vinden.

Eerlijk naar onszelf
Bossen zijn complex en alles hangt met alles samen en, 
hoe goed we ze ook proberen te begrijpen, helemaal 
snappen zullen we ze nooit. De waarde die ze hebben op 
wereldniveau is nauwelijks in geld uit te drukken. Goed 
georganiseerde nationale en internationale lobby-
activiteiten compenseren de onderwaardering van de 
bossen niet. Zo zijn bijvoorbeeld genetisch gemodifi-
ceerde bomen ook na 2015 geen oplossing.
Laten we eerlijk naar onszelf zijn en de complexiteit van 
bossen onderkennen. Zo kunnen we er, verder in de 
keten en met een beetje hulp, zo praktisch mogelijk mee 
om gaan. Dan praten we eerlijk over hout en gelukkig 
maar, want ook in de houtwereld duurt eerlijkheid 
uiteindelijk het langst.
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FORM International

Nieuwe bossen van groot belang voor de tropen
Plantages in ontwikkelingslanden zijn per definitie 
ecologisch en sociaal onverantwoord. De komst van 
grootschalige monoculturen gaat ten koste van natuur-
lijk bosareaal, is rampzalig voor de biodiversiteit van het 
gebied en verstoort bovendien de lokale waterhuishou-
ding. Om over de sociale malaise nog maar te zwijgen: 
inbeslagname van landbouwgronden, verstoring van de 
landrechten, onderbetaalde werknemers. Daarbij komt 
nog dat je als investeerder kunt worden opgelicht waar 
je bij staat. Menig particulier is in het verleden zijn geld 
kwijtgeraakt aan allerlei dubieuze praktijken in die 
‘duurzame’ houtmarkt. Dat ging zelfs zo ver dat de AFM 
heeft moeten ingrijpen.
Nee, plantagebosbouw heeft duidelijk afgedaan als moge-
lijke oplossing voor duurzaam bosbeheer in ontwikke-
lingslanden, zo lijkt de heersende opinie. Wat bezielt 
FORM International dan, dat zij met haar dochteronderne-
ming FORM Ghana juist deze oplossing nastreeft? Waarom 
investeren in een bosplantage in West-Afrika?

Duurzame aanpak fundamenteel
Het antwoord op deze twee vragen is drieledig: sociaal, 
ecologisch en economisch. In het bedrijf dat FORM heeft 
opgezet in Ghana is te zien wat een moderne duurzame 
bosplantage op deze drie vlakken kan betekenen. Om te 
beginnen een schets van de situatie. Wereldwijd krimpt 
het natuurlijk bos areaal met zo’n 15 miljoen hectare per 
jaar. En dat terwijl de vraag naar hout juist een stijgende 
lijn vertoont. Ook in Ghana is de situatie nijpend. Onbe-
schermd bos is nagenoeg verdwenen en in reservaten is 
door illegale houtkap enorme degradatie opgetreden: 
94% van de reservaten verkeert in een erbarmelijke staat.

Het tempo waarmee het bos 
verdwijnt vraagt om drastische 
maatregelen. Bescherming van 
bestaand bos is een belangrijk 
onderdeel daarvan, maar alleen dat 
is helaas niet genoeg. Misschien 
nog wel belangrijker is daarom het 
herbebossen van land waar dat bos 
voorheen is weggekapt, met 
natuurlijk bos ofwel met duurzame 
plantages.

Hoge eisen
Op sociaal vlak kan zo’n duurzame plantage veel beteke-
nen voor het gebied. Mits op de juiste manier opgezet 
natuurlijk. Dat begint al bij het verkrijgen van de grond. 
FORM Ghana pacht het land van de overheid en van de 
lokale landeigenaren, de Ashanti-koningen, zodat die 
hun zeggenschap over het gebied niet verliezen. Boeren 
die in het reservaat (illegaal) landbouw bedrijven, 
worden in de gelegenheid gesteld om hun gewassen 
gedurende de eerste twee jaar tussen de jonge teak-
bomen in te verbouwen. Deze vorm van ‘intercropping’ 
heeft als bijkomend voordeel dat het onkruid de eerste 
jaren geen kans krijgt.
Op de plantage zelf worden hoge eisen gesteld aan de 
arbeidsomstandigheden van de werknemers. Basisvoor-
zieningen als een ziektekostenverzekering en inkomsten 
boven het minimumloon lijken voor ons vanzelfspre-
kend, maar zijn dat in Ghana nog lang niet overal. 
Daarnaast verzorgt FORM trainingen voor de medewer-
kers op het gebied van beheer en veiligheid. Zo leren ze 

Paul Hol.

Plantage in het gedegradeerde Asubima Forest Reserve te Ghana.
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FORM International

Nieuwe bossen van groot belang voor de tropen
bijvoorbeeld hoe te handelen in geval van bosbranden, 
en hoe de bomen volgens het Reduced Impact Logging 
(RIL)-systeem moeten worden gekapt. Op deze wijze 
zorgt FORM ervoor dat het gebied zoveel mogelijk 
zelfstandig kan worden beheerd.
Ongeveer 10% van de totale opbrengsten vloeit terug 
naar de bosdienst en de lokale gemeenschap, wat het 
gevoel van verantwoordelijkheid vergroot. Door op deze 
manier met de lokale bevolking samen te werken, merk 
je dat het bos voor hen een andere betekenis krijgt. Dat 
het ook voor de langere termijn werkgelegenheid en een 
duurzame bron van inkomsten kan bieden. Zo wordt 
men zich vanzelf bewust van het belang van bestaand 
bos, en krijgen lokale boeren inspiratie voor het opzetten 
van een eigen plantage.
Dit proces van ‘outgrowing’ juicht FORM van harte toe en 
we proberen de zelfstandige ondernemers zoveel 
mogelijk te stimuleren. Een mooi voorbeeld van dit 
gevoel van zelfstandigheid is de oprichting van de ‘FORM 
Ghana Ladies Club’, een initiatief van de vrouwelijke 
werknemers om hun positie binnen en buiten de 
plantage te versterken. 

Aanplant en regeneratie
Er bestaan vele misverstanden over de ecologische 
waarde van plantagebos. In de eerste plaats wordt er 
vaak vanuit gegaan dat er eerst natuurlijk bos wegge-
kapt moet worden voordat er nieuwe aanplant kan 
worden gedaan. Dat hoeft niet. Integendeel: gedegra-
deerde stukken land zijn goed te bewerken en bieden 
een uitstekende basis voor een plantage. De nieuwe 
aanplant voorkomt erosie en functioneert tevens als 
opslag van CO2. Duurzame bomen zijn het hoofddoel: 
het FSC-certificaat, het eerste in Ghana, staat garant voor 
het behoud en de bescherming van natuurlijke bos-
bestanden en waterlopen in de plantage.
Waar het kan, probeert FORM een stapje verder te gaan. 
Meer dan 10% van de plantage bestaat uit inheemse 
soorten en het gedegradeerde bos rond rivieren blijft 
staan zodat het kan regenereren tot natuurlijke buffer-
zones. Deze maatregelen zijn belangrijk voor de natuur-
waarde van het gebied, maar ook efficiënter voor het 
beheer van de plantage. Op plekken waar de bodem 
voor teak ongeschikt is, groeien inheemse soorten wel. 
Bufferzones beschermen de waterpartijen tegen dicht-
slibben. De eerste faunastudies laten een duidelijke 
toename van klein wild, insecten en (deels) zeldzame 
reptielen zien.

Rendement
Houtplantages zijn een efficiënte manier om hout op 
duurzame wijze te produceren. De opbrengst van 

duurzame kap is vele malen hoger dan die uit natuurlijk 
bos. In Centraal Afrika levert natuurlijk bos met een 
kapcyclus van 30 jaar 20 m3/ha op, terwijl in tropische 
bosplantages in 20 jaar tijd 200 m3/ha geoogst kan 
worden. Dat verschil is zo groot dat het na compensatie 
voor de lagere prijzen die voor plantagehout gerekend 
worden, nog steeds beter rendeert als investering. 
Plantages dragen daarmee bij aan het verkleinen van de 
kloof tussen groeiende vraag en krimpend aanbod.

Meer steun
Het areaal houtplantages dient drastisch uitgebreid te 
worden om aan de groeiende vraag naar duurzaam 
geproduceerd hout te blijven voldoen. Gelukkig begint 
er langzaam maar zeker meer steun te komen voor 
duurzame herbebossing. Er zijn inmiddels verschillende 
organisaties die het voortouw nemen in deze recente 
ontwikkeling. Het WWF in Portugal is met het project 
‘New Generation Forest Plantations’ een goed voorbeeld 
van een initiatiefnemer op dit gebied, en de lijst groeit.
Voor mij persoonlijk kan die groei niet hard genoeg gaan. 
Uit voorlopige schattingen blijkt dat er minstens 260 
miljoen hectare extra bos in de tropen nodig is om aan 
de vraag te kunnen voldoen.

Leden van de FORM Ghana Ladies Club. 
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Gooskens Hout

Basis voor ons bestaansrecht
Gooskens Hout handelde voorheen in diverse hout-
soorten, zowel naaldhout als hardhout. Maar zo’n tien 
jaar geleden hebben we besloten om ons volledig te 
concentreren op vurenhout. Via onze drie werkmaat-
schappijen proberen we een goede partner te zijn voor 
onze klanten waarbij continuïteit voorop staat: volle 
vrachten op aanvoer via Gooskens Hout Overboord, 
pakketmatige toelevering aan handel en industrie via 
Gooskens Hout Moerdijk, en bestekmatige leveringen via 
Gooskens Hout Hoogeloon. De concentratie op uit-
sluitend vurenhout stelt ons in staat om een zeer ruime 
voorraad in deze soort aan te houden zodat we op 
vrijwel iedere vraag een passende aanbieding kunnen 
maken.

Vol overtuiging
Alle drie de werkmaatschappijen zijn FSC- en PEFC- 
gecertificeerd en tevens zijn we deelnemer aan Keurhout. 
Alle certificaten zijn te downloaden op onze website 
www.gooskens.nl. Als lid van de VVNH steunen we vol 
overtuiging het beleidsplan van onze branche organisatie. 
Dit betekent dat we ons actief inzetten om zo veel 
mogelijk duurzaam geproduceerd hout te verhandelen. 
Op dit moment bestaat onze inkoop voor zo’n 95% uit 
duurzaam geproduceerd hout, deels PEFC- en deels 

FSC-gecertificeerd. De resterende 5% betreft overigens 
wel FSC Controlled Wood. Dit hout voldoet dus ook aan 
een aantal belangrijke doelstellingen met betrekking tot 
legaliteit, biodiversiteit, heraanplant etc.

TPAS als smeermiddel
Hoewel PEFC en FSC dezelfde doelstelling nastreven, 
namelijk duurzaam beheer van alle bossen, lijken beide 
instellingen eerder tegenover elkaar dan naast elkaar te 
staan. Wederzijds begrip, acceptatie en ondersteuning 
lijken verder weg dan ooit, maar zouden naar onze 
mening wereldwijd duurzaam bosbeheer dichterbij 
brengen.
Het inkoopbeleid van de overheid, voor hout beschreven 
in TPAS, juichen wij dan ook erg toe. TPAS accepteert 
beide duurzaamheidskeurmerken PEFC en FSC, en 
daarmee zou TPAS als een soort smeermiddel in deze 
complexe materie kunnen fungeren. Ook de rol van Keur-
hout zou uiteindelijk door TPAS overgenomen kunnen 
worden.
Spijtig is alleen dat vele overheidsdienaren niet op de 
hoogte lijken te zijn van hun eigen inkoopbeleid, gezien 
het feit dat nog veelvuldig gevraagd wordt naar hout van 
één van beide certificaten (PEFC of FSC) terwijl deze 
scheiding juist door TPAS verdwenen zou moeten zijn.

Actieve initiator
Het beleidsplan van de VVNH gaat verder dan alleen 
maar duurzaam geproduceerd hout. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen was al een speerpunt in het 
beleidsplan voordat de term zo veelvuldig in het nieuws 
kwam. Wat dat betreft is het goed te zien dat de VVNH en 
haar leden veranderd zijn van passieve toehoorder naar 
actieve initiator op dit gebied.
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen kun je aan 
vele gebieden denken: verantwoord energiegebruik, 
veiligheid op de werkvloer, terugdringen en scheiden 
van afvalstromen, prettige werkomstandigheden, maar 
ook zaken als ondersteuning van het lokale verenigings-
leven kunnen daarbij horen. Al dit soort aangelegen-
heden heeft onze continue aandacht. Wij zijn er van 
overtuigd dat dit zowel de tevredenheid van onze 
medewerkers als ook de band met onze relaties ver-
stevigt. En deze beide facetten vormen de basis voor ons 
bestaansrecht.



19Maart 2012

John Hoogendoorn, algemeen directeur
GWW Houtimport, Lopik
verkoop@gwwhoutimport.nl
www.gwwhoutimport.nl

GWW Houtimport

Volledige voorraad 
 duurzaam 
 geproduceerd!
GWW Houtimport is een specialist in gecertificeerd hout 
voor de Grond-, Wegen- en Waterbouw. Omdat duur-
zaam ondernemen bij ons regel is, voldoet onze hele 
voorraad vanaf 2012 aan de FSC- en/ of de PEFC- 
standaard.

Stimuleren
Als bedrijf halen we veel van ons hout uit tropische 
gebieden en ondersteunen we van harte het duurzaam 
bosbeheer. Dit is de enige methode waarbij u als op-
drachtgever/bestekschrijver de garantie heeft dat u 
verantwoord en legaal houtgebruik stimuleert. Daar-
naast komt ook veel van ons hout uit Europa, waarbij als 
eerste duurzaamheid en legaliteit voorop staan.

Richtlijnen
Wij streven ernaar om al uw projecten te voorzien van 
duurzaam geproduceerd hout en zijn als bedrijf dan ook 
FSC- en PEFC-gecertificeerd. Met deze keurmerken voor 
duurzaamheid, traceerbaarheid en legaliteit voldoen wij 
- en u dus ook - aan de Nederlandse richtlijn voor 

duurzaam hout, getoetst door de commissie TPAC. 
Daarnaast zien we dat ook Europa inzet op duurzaam-
heid en legaliteit en per 1 maart 2013 de import van 
‘fout-hout’ zal verbieden.

Onuitputtelijk
De keuze voor FSC- en/of PEFC-hout in plaats van andere 
alternatieven onderstreept de duurzaamheidgedachte. 
Juist door het gebruik van FSC-hout draagt u bij aan het 
behoud van oer-tropisch bos in het algemeen en aan 
verbetering van de leefomstandigheden van de lokale 
bevolking in het bijzonder.
Door FSC/PEFC-hout toe te passen maken we gebruik 
van een vernieuwbare grondstof, hout! Deze bron is bij 
oogsten volgens de FSC- en/ of PEFC-standaard onuit-
puttelijk. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen is de keuze voor FSC/PEFC-hout er één die 
in dat verlengde ligt.
Daarom zijn wij er bij GWW Houtimport van overtuigd 
dat wij gezamenlijk met u deze uitdaging aankunnen!
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Mevo Houtindustrie

Innovatieve marktleider
Mevo Houtindustrie is een bijzonder bedrijf waar 
vak mensen hout denken en doen. De klant kan bij ons 
voor een keur aan houtproducten terecht: van metsel-
profielen en kantlatten tot gevingerlast en gelamineerd 
constructie- en geveltimmerwerk. Daarin zijn wij één van 
de grootste in Nederland. Wij verzorgen het complete 
traject, van A tot Z: van het ruwe hout via de bewerking 
tot en met de levering. Dan wil je als bedrijf ook zeker 
zijn van de hoge kwaliteit van je product en dat het 
product dat je verkoopt van eerlijke makelij is.

Certificering
Ons afzetgebied is heel Nederland, maar ook steeds 
meer bedrijven in het buitenland nemen onze producten 
af. De pronkstukken uit onze collectie zijn onder andere: 
Mevo Metselprofielen, Mevo Bekistingdragers, Mevo 
Doorvalbeveiliging en Mevo Kantlatten. Doordat we het 
complete traject verzorgen, voelen we een grote betrok-
kenheid bij de kwaliteit van het product dat wij leveren. 
Wij verwerken jaarlijks ongeveer 144.000 m3 aan grond-
stoffen! Daarvan willen we graag dat die zo verantwoord 
mogelijk gewonnen worden.
Als grote onderneming heb je nu eenmaal een grote 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en daarom 

hechten wij zeer aan certificering. Zo weet je dat het 
product, dat je levert, deugt. We zijn zelfs het enige 
bedrijf in Nederland met de meeste houtsoorten op 
certificaat. Mevo Houtindustrie is CE-, FSC-, ISPM- en 
PEFC-gecertificeerd en natuurlijk zijn wij ook KOMO-
gecertificeerd als het gaat om sorteren op sterkte (C18 en 
C24), het vingerlassen en het lamineren.

Duurzaamheid
Hout is een unieke grondstof. Het is een hernieuwbaar en 
veelzijdig materiaal. Wanneer je daar verantwoord mee 
omgaat kun je daar oneindig gebruik van maken. Aan 
het einde van hun levenscyclus kunnen hout en houtpro-
ducten worden gerecycled of dienen als CO2-neutrale 
brandstof.
In de loop van de ruim 25 jaar dat Mevo Houtindustrie 
bestaat, is duurzaamheid een steeds grotere rol gaan 
spelen. Inmiddels werken wij al vele jaren zo duurzaam 
mogelijk en is dit begrip verweven in ons bedrijfsbeleid. 
Al onze eigen producten, zoals Mevo Metselprofielen, 
Mevo I-Liggers en dergelijke, komen uit duurzaam 
beheerde bossen met het FSC- of PEFC-keurmerk. Zo 
draagt Mevo Houtindustrie haar steentje bij aan duur-
zame ontwikkeling. Daarbij wordt de Nederlandse en de 
Europese regelgeving met betrekking tot de herkomst 
van hout steeds meer aangescherpt. Zo is vanaf maart 
2013 de import van illegaal hout in de Europese Unie 
verboden. Daar moet je als bedrijf klaar voor zijn. Mevo 
Houtindustrie ziet dit soort maatregelen met vertrouwen 
tegemoet. 

Nieuwste ontwikkelingen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie 
gaan heel goed samen. Hout heeft de naam een traditio-
neel product te zijn, maar niets is minder waar. Hout 
heeft oneindig veel toepassingsmogelijkheden, zoals in 
de bouw, verpakkingsindustrie, transportdoeleinden en 
wegen- en waterbouw, en dat worden er steeds meer. 
Mevo Houtindustrie volgt de nieuwste ontwikkelingen 
op de voet, zoals het toepassen van nieuwe houtsoorten, 
gemodificeerd hout, het Cradle-to-Cradle productie-
proces, certificering etc. De kennis en kunde uit het 
verleden verrijkt met de inzichten van vandaag, terwijl 
we de mogelijkheden voor de toekomst onderzoeken. 
Daar stáán wij voor bij Mevo Houtindustrie.
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Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten

Bossen langdurig  
in stand houden
Eind 2009 hebben de NBvT en de VVNH de campagne 
‘Bewust met hout’ gestart om aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd hout tot norm te maken in Nederland. Er 
zijn uitdagende maar realistische doelstellingen voor het 
jaar 2015 neergelegd.

Goede richting
Sinds 2009 is het volume duurzaam hout aanzienlijk 
toegenomen en zijn er dus sprongen in de goede 
richting gemaakt. Dit is niet vanzelf gegaan. Er is veel tijd 
en geld geïnvesteerd vanuit de branche in voorlichting, 
training en verspreiding van voorlichtingsmateriaal.
Door de NBvT zijn ‘knelpunten’ in kaart gebracht en is 
gezocht naar oplossingen voor deze knelpunten. Alles 
met één doel: Bossen langdurig in stand houden.

Doordacht en betrouwbaar
Een steeds groter wordend knelpunt is de ‘keurmerken-
strijd’ waarbij nog steeds krampachtig wordt vastgehou-
den aan het niet onderling erkennen van de keurmerken 
FSC en PEFC. Het uiteindelijke doel van ‘Bossen langdurig 

in stand houden’ schuift daarmee op naar de achtergrond.
Dit vormt een belemmering om duurzaam hout de 
standaard te maken omdat de timmerbranche verschil-
lende houtstromen ‘assembleert’ tot een eindproduct dat 
uiteindelijk niet als ‘aantoonbaar duurzaam’ verkocht kan 
worden. Dit is onnodig, want beide keurmerken hebben 
zich bewezen doordacht en betrouwbaar te zijn. Door de 
gehele wereld wordt dat zo gezien en ervaren - en dat 
zou toch genoeg moeten zijn.
We hebben nog maar een klein deel van de bossen op 
deze aarde in een systeem zitten waarin ze duurzaam 
beheerd worden. Laten we ons nu eens met z’n allen 
concentreren op de bossen waar nog niets is geregeld!

Gezamenlijk optrekken
De concurrentie met andere materialen zoals beton, 
staal, kunststof en aluminium is heftig in de bouw. We 
moeten met deze minder milieuvriendelijke producten 
de concurrentie aangaan, maar dan met de hele branche 
en alle betrokken stakeholders gezamenlijk optrekken. 
Met als doel: Bossen langdurig in stand houden!
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EU Houtverordening: 
 bureaucratie of mogelijkheid?
Illegale kap is een belangrijke oorzaak van ontbossing, 
klimaatverandering en toenemende armoede. Daarom is 
NEPCon intensief betrokken geweest bij het ontwerpen 
van due diligence-systemen die houthandelaren kunnen 
helpen om illegaal hout te vermijden. Door dergelijke 
systemen te gebruiken, zullen Nederlandse importeurs 
niet alleen helpen bij het stoppen van oneerlijke handel, 
maar ook bereiden ze zichzelf hiermee voor op het 
voldoen aan de nieuwe Europese wet.

EU-eisen onderweg
Als op 3 maart 2013 de Houtverordening van kracht wordt, 
wordt het importeren van illegaal hout een overtreding in 
heel Europa. Vanaf deze datum zullen bedrijven die 
hout- of papierproducten importeren in de EU een 
systeem moeten hebben dat er voor zorgt dat illegale 
houtproducten hun toeleveringsketen niet binnenkomen.
Als eindbestemming voor een vijfde van al het illegaal 
geoogste hout in de wereld, speelt de EU een significante 
rol in deze context, maar Europa is niet uniek met zijn 
Houtverordening. Ook de Verenigde Staten bannen 
illegaal hout uit door de ‘US Lacey Act’ en Australië kent 
zijn eigen ‘Timber Bill’. Gezien ook andere trends lijkt er 
sprake te zijn van een heuse mondiale agenda voor een 
legale en duurzame papier- en houthandel.

Hoe werkt het?
De details van de EU Houtverordening moeten nog wor- 
den vastgesteld. Enkele eisen zijn echter al wel duidelijk:
•	 	Een	due	diligence-systeem	moet	geïmplementeerd	

worden om zo het risico op mogelijke aanwezigheid 
van illegaal hout in de keten te kunnen beoordelen 
en te minimaliseren;

•	 	Marktpartijen	moeten	toegang	hebben	tot	voldoen-
de informatie over leveranciers en hun producten.

Wat betekent dit voor Nederlandse importeurs? Een 
recente studie van het LEI identificeert Nederland als 
een belangrijke schakel in de ontvangst en doorvoer 
van tropisch hout naar de EU. Gedurende de periode 
2007-2009 kwam 30% van 
de totale houtexport van 
Maleisië de EU binnen via 
Nederland. En van het 
Indonesische hout voor 
Europa wordt 21% 
geëxporteerd via 
 Nederland (Kamphuis et 
al, 2011).

Uitdaging
Uit een onderzoek van NEPCon in Denemarken blijkt dat 
de meeste bedrijven de nieuwe EU-regels zien als 
bureaucratisch en de nieuwe eisen zullen inderdaad een 
uitdaging vormen. Echter, de verordening kan ook 
bijdragen aan een beter beheer van de toeleverings-
keten. Gezien de groeiende vraag naar natuurlijke 
hulpbronnen die schaars zijn en steeds schaarser 
worden, speelt een goed en duurzaam beheer van de 
keten een essentiële rol binnen de hout(producten)-
handel. Kopers moeten weten waar hun producten 
vandaan komen om een stabiele toestroom van produc-
ten te kunnen blijven garanderen.
Hoe dan ook, de uitdaging ligt er en zal aangegaan 
moeten worden. Dit zal enige inspanning vereisen, maar 
het is te doen. Als een specialist in FSC- en PEFC-certifice-
ring heeft NEPCon uitgebreide ervaring in het beoorde-
len van hoe acceptabel een houtbron is. We hebben een 
set gereedschap ontwikkeld om handelaren te helpen 
aan de eisen van de Houtverordening te voldoen.  
Samen met FSC beheren we ook de website  
www.globalforest registry.org om handelaren te helpen 
niet-controversiële bronnen te identificeren. Deze tool is 
vrij beschikbaar voor alle bedrijven die aan de eisen van 
de EU willen voldoen.

Bewustzijn
NEPCon is een internationale non-profitorganisatie die 
werkt aan duurzaam gebruik van de natuurlijke hulp-
bronnen van deze wereld, met kantoren in vijftien 
landen. Gezien de rol die de Nederlandse markt speelt in 
het ondersteunen van duurzaam tropisch bosbeheer en 
het tegenhouden van de toestroom van illegaal hout 
naar Europa, heeft NEPCon onlangs een branche ge-
opend in Nederland. NEPCon voert momenteel onder-
zoeken uit om het bewustzijn in kaart te brengen ten 
aanzien van de EU Houtverordening in de betreffende 
handelssectoren. Binnenkort wordt een onderzoek in 
Nederland gelanceerd.
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Eerlijk duurt het langst
Schiet het al op met het duurzaam beheren van bossen 
in de wereld? Nog niet echt: pas 10% van het wereldbos-
areaal, goed voor 30% van de rondhoutproductie voor 
de wereldmarkt, is gecertificeerd. Schiet het dan wel op 
met het verduurzamen van de inkoop van producten uit 
duurzaam bosbeheer in Nederland? Dat gaat al beter. De 
getallen over het jaar 2011 zullen we vermoedelijk eind 
dit jaar horen, op basis van een onafhankelijke meting 
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van I&M. Niet 
branches, niet certificeringschema’s en niet NGO’s zullen 
dan hun vlag heel of halfstok kunnen uitsteken om hun 
‘gelijk’ te claimen.

Geloofwaardig
Het is goed dat er een onafhankelijke meting wordt 
uitgevoerd, omdat alleen op basis daarvan een goed 
beeld kan worden gevormd van de bijdrage die 
 Nederland levert aan duurzaam bosbeheer in de wereld. 
Uiteindelijk gaat het er niet om of er veel of weinig 
bedrijven met een handelsketencertificaat zijn. Belangrijk 
is of het hout dat voor het eerst op de Nederlandse markt 
wordt gebracht aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam 
beheerd bos. Handelsketencertificaten zijn ‘slechts’ 
middelen om aan te tonen dat het goed zit met de 
herkomst.
Natuurlijk moet dat middel wel geloofwaardig zijn, 
anders werkt het niet. Niet in de telling en niet in de 
communicatie naar de consument die uiteindelijk 
bepaalt of er gevraagd zal worden naar gecertificeerd 
hout. En met hout wordt in dit geval hout in elke vorm 
bedoeld: zowel kant-en-klare producten als rondhout, 
gezaagd hout en plaatmaterialen, maar ook papier en 
pulp en niet te vergeten biomassa voor duurzame 
energie en de biobased economy!

Eerlijk of gezelschapspel?
Het belang van een duurzame herkomst van hout voor 
alle mogelijke toepassingen zal de komende tijd alleen 
maar toenemen. We kunnen het ons helemaal niet 
veroorloven te gaan hakketakken en procederen over 
fouten en feilen en goed, beter, best van keurmerken. 
Een boeiend gezelschapspel, dat wel, maar wie eerlijk wil 
zijn over duurzaam bosbeheer, moet durven erkennen 
dat er geen enkel schema is zonder tekortkomingen (wie 
zonder zonden is... etc.).
Tegelijkertijd is het eerlijk te erkennen dat er op tal van 
plekken al is vastgesteld dat het bosbeheer dat onder 
FSC of PEFC is gecertificeerd daadwerkelijk duurzaam is 
voor overheidsaankopen. PUNT. Wie nu nog doorgaat 
met het gezelschapspel kan in de put terechtkomen. En 
dat helpt de zaak zeker niet vooruit.

Alle zeilen bijzetten
Wie eerlijk is over hout weet ook dat we in Nederland alle 
internationaal geaccepteerde certificeringschema’s 
zullen moeten hanteren, communiceren en accepteren 
om de groeiende vraag naar gecertificeerd hout te 
kunnen bedienen. Alleen wanneer opdrachtgevers 
merken dat het verkrijgen van gecertificeerd hout 
eigenlijk toch niet zo’n groot probleem meer is, zal het 
tot ongeschreven norm worden verheven.
Het moet geen probleem of onderhandelingspunt meer 
zijn om hout te accepteren uit één van de erkende 
schema’s. De oplossing ligt in het voorschrijven van hout 
met het kenmerk duurzaam bosbeheer. En dan maakt 
het niet meer uit of de dakkapel van het FSC-keurmerk is 
en de deuren van het PEFC-keurmerk zijn. Het resultaat is 
immers dat het hout van het huis afkomstig is uit 
duurzaam bosbeheer. Dán kan de vlag mét wimpel uit!



24 Eerlijk over Hout

SHR

Verantwoord  
hout verantwoord 
toepassen 
Als houtonderzoeker bij SHR heb ik de afgelopen jaren 
de dynamiek in de houtbranche kunnen meemaken. De 
euforie over de innovaties op het gebied van houtmodifi-
catie, de druk vanuit het milieu en de fytosanitaire wereld 
(ongewenste verspreiding van organismen), het veran-
derde aanbod en het verlies van marktaandeel door 
concurrentie met andere grondstoffen. Al deze ontwik-
kelingen hebben hun sporen achtergelaten. Er zijn 
bedrijven gesloten en nieuwe bedrijven ontstaan, de 
regelgeving is aangepast en de toepassingsmogelijk-
heden zijn vergroot.
In deze dynamiek hebben keurmerken een belangrijke 
rol gespeeld en een enorme impuls gegeven aan het 
opwaarderen van het imago van de duurzame en 
milieuvriendelijke grondstof hout.

Kappen
Om hout te produceren moet er gekapt worden. En 
kappen van bomen doet bij veel mensen pijn, zowel hier 
in Nederland als in de tropen, en daarom is goede 
voorlichting nodig. Er moet uitgelegd worden dat je hout 
op een duurzame manier kunt produceren en dat 
kappen een onderdeel is van goed beheer in bossen met 
een houtproductiefunctie. Keurmerken kunnen hierbij 
een goede rol spelen.
Met bomen buiten productiebossen moet ook zorg-

vuldig worden omgesprongen in verband met de 
natuurwaarde, cultuurhistorische verwevenheid, land-
schapopbouw en sfeerbepalend karakter. Denk hierbij 
niet alleen aan de Anne Frank-boom maar tevens aan de 
vele monumentale oude bomen die Nederland rijk is en 
aan de karakteristieke laanbeplantingen zowel binnen 
als buiten het stedelijk gebied. De houtkwaliteit van dit 
soort bomen is vaak ook zodanig dat er niet gekapt kan 
worden ten behoeve van houtproductie.

Aanbod houtkwaliteit
De wijze van houtproductie is in de loop der jaren, zeker 
onder invloed van de duurzame houtproductie, sterk 
veranderd. De omlooptijden waarmee gekapt wordt zijn 
korter geworden en het aantal houtsoorten in de bouw is 
toegenomen. Waar we vroeger te maken hadden met 
eiken en grenen en later met meranti en azobé, komen 
we nu een groot palet aan houtsoorten tegen met 
namen als cloeziana, angelim pedra en bintangor.
Naast de bekende productiebossen is het aandeel 
plantagebos en secundair bos (hergroei na kap oerbos) 
toegenomen, waar hogere productie wordt bereikt. Dit 
grotere houtsoortenaanbod en deze andere houtkwali-
teit bieden nieuwe kansen in de toepassingsmogelijk-
heden en bijvoorbeeld voor houtveredeling, maar dit 
moet wel met zorg worden uitgevoerd.

Verantwoord hout ook verantwoord toepassen
Het verwerken van verantwoord geproduceerd hout en 
dit ook duurzaam gebruiken betekent eveneens dat dit 
hout zodanig wordt toegepast dat het niet binnen korte 
tijd vervangen of gerepareerd moet worden. Het is 
opvallend te zien hoe lang hout in constructies mee kan 
gaan wanneer het op een goede wijze is toegepast. We 
zijn in de naoorlogse bouwwereld verwend geraakt met 
een continu aanbod van sterke, homogene en duurzame 
houtsoorten die in een geautomatiseerd proces tot 
hoogwaardige producten verwerkt konden worden.
Het huidige, meer gevarieerde aanbod van verantwoord 
geproduceerd hout eist meer dan ooit tevoren dat het 
met voldoende kennis wordt toegepast. Kennis over het 
gedrag van hout tijdens de bewerking en in de toepas-
sing. Met onze hoge eisen en aangepaste bouwwijze is Wateropnameproef bij naaldhout.
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praktijkervaring of modelvoorspelling onontbeerlijk. 
Deze kennis moet gedeeld worden en kun je helaas niet 
zomaar van internet halen.

Honderden jaren
Verantwoord bouwen met hout is ook het verbruiken 
van hout in de toepassing waardoor in plaats van 
veelvuldig onderhoud, langcyclische vervangingen tot 
lagere onderhoudskosten en milieubelasting kunnen 
leiden. Wij moeten ons realiseren dat onze verantwoor-
delijkheid niet stopt bij het gebruik van verantwoord 
hout, maar dat een goede houttoepassing direct in het 
verlengde daarvan ligt.
Diverse robuuste tropische houtsoorten hebben vele 
honderden jaren nodig om tot bruikbare stamdiameters 
te groeien. In de toepassing zal daarom ook snelle 
afbraak of vervanging voorkomen moeten worden, zodat 
niet na 20 tot 30 jaar moet worden vervangen, maar pas 
na 50 tot 75 jaar.

Diensten en opleidingen
SHR stimuleert verantwoord hout verantwoord toe te 
passen. Om het bedrijven makkelijker te maken om over 
te stappen naar het verwerken van aantoonbaar verant-
woord hout, begeleiden we ondernemingen naar de 
Chain of Custody (CoC)-certificatie. Hiermee wordt 
bereikt dat, met zo min mogelijk aanpassingen van de 
interne procedures, er voldaan wordt aan de eisen om de 
houtstromen in het bedrijf transparant en navolgbaar te 
maken.
Verder brengt SHR alle mogelijkheden die hout biedt 
daar waar mogelijk onder de aandacht, waardoor er 
meer met hout gebouwd wordt, en verlagen we de 
faalkosten en risico’s rondom het bouwen met hout door 
vroegtijdig in bouwprocessen mee te denken. Wij bieden 
onze diensten aan in de vorm van een bestekbeoorde-
lingsservice en in de vorm van opleidingen en cursussen, 
vaak ook bij bedrijven zelf. Als SHR haar expertise kan 
inbrengen tijdens het opstellen van het bestek, kunnen 
er goede keuzes worden gemaakt qua detaillering, 

houtsoort en houtkwaliteit. Hierdoor kan de levensduur 
enorm verlengd worden en een realistische inschatting 
van het onderhoud verkregen worden.

Dubbel verantwoord
Ook de bewaking van de ingangscontrole van de 
grondstof en de uitvoering van het werk is essentieel 
voor de kwaliteit. SHR kan bij de controle ervan of bij het 
opzetten van een controlesysteem behulpzaam zijn. In 
onze opleidingen en cursussen wordt achtergrondinfor-
matie gegeven over goed bouwen met alle nieuwe 
hout mogelijkheden. Bovendien wordt specifiek inge-
gaan op hoe dat bereikt kan worden in de verschillende 
houttoepassingen. Al met al een goede stimulering van 
het dubbel verantwoord toepassen van hout.

Hout in de tropen.
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Vandecasteele Houtimport

De lat ligt hoog!
Als Groenste Houtbedrijf van 2011 (uitgeroepen door de 
lezers van het vakblad Houtwereld) heeft Vandecasteele 
Houtimport een reputatie hoog te houden. Naast een 
continue interesse voor duurzaam beheerde bossen met 
alle bijbehorende certificaten, wensen wij onze lokale 
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Intensieve wisselwerking
Duurzaam beheerde bossen zijn niet alleen onontbeerlijk 
voor onze komende generaties, maar ook voor ons vak 
als houthandelaar. Dit is echter geen eenvoudige 
opdracht en vraagt om een intensieve wisselwerking 
tussen de leveranciers en hun afnemers. Enerzijds 
moeten de zagerijen in Afrika of Brazilië hun FSC-stam-
men zo efficiënt mogelijk opzagen aan een voor ons zo 
gunstig mogelijk assortiment. Anderzijds is het aan ons 
om de volledige productie FSC-gezaagd hout in zijn 
geheel af te nemen.
Concreet betekent dit dat we verplicht worden om  
- naast de courante maten als 3x5” en 4x5” - minder 
gunstige randmaten en vallende breedtes af te nemen. 
Deze maten zijn immers essentieel voor een zagerij om 
tot een optimaal rendement te komen. Voor deze ‘slow 
movers’ hebben wij echter op het moment van aankoop 
nog geen koper en dat betekent voor ons dus een 
behoorlijke investering in voorraad, iets wat ons op het 
lijf is geschreven want wij hebben nog steeds een totale 
voorraad van wel 120.000 m3.

Europees netwerk
Onze lokale ecologische voetafdruk proberen wij zo klein 
mogelijk te houden door middel van een voortdurende 
kritische blik op milieuvriendelijk zakendoen. Dit vergt een 
continue opvolging van nieuwe ecologische trends voor 
alle onderdelen van ons bedrijf. De bijbehorende sensi-
bilisering van alle medewerkers is hierbij onontbeerlijk.
Op logistiek gebied wordt op regelmatige basis ‘groen’ 
geïnvesteerd. Inmiddels hebben we een vloot van  
16 vrachtwagens met 110 trailers die continu onderweg 
zijn tussen onze klanten, de havens, drogerijen, schave-

rijen en ons magazijn. Dit brede Europese netwerk is 
voor ons een steunpilaar die ons de juiste balans helpt te 
vinden tussen aankoop en verkoop.

Red grandis
Wij blijven dan ook op zoek naar nieuwe producten om 
ons FSC-assortiment uit te breiden. In 2012 willen we de 
houtsoort ‘red grandis’ (foto) op de kaart zetten. Deze 
Zuid-Amerikaanse eucalyptussoort is een goed alterna-
tief voor meranti en sapeli mahonie, en leent zich voor 
verschillende applicaties. Tot 52 mm dik kan massieve 
red grandis gebruikt worden voor diverse interieur-
toepassingen. In gelamineerde vorm is deze houtsoort 
uitermate geschikt voor kozijnhout. De beschikbaarheid 
in 100% FSC is momenteel zeer goed en - niet onbelang-
rijk - tegen een gunstige prijs.

VANDECASTEELE
H O U T I M P O R T



28 Eerlijk over Hout

Paul van den Heuvel, directeur
Koninklijke Vereniging Van Nederlandse 
 Houtondernemingen, Almere
info@vvnh.nl
www.vvnh.nl

Koninklijke VVNH

De hele keten mobiliseren
Als aanbieders van hout hebben de houtondernemingen 
aangesloten bij de VVNH de afgelopen jaren flink 
geïnvesteerd in het vergroten van het aanbod duurzaam 
geproduceerd hout op de Nederlandse markt. Niet 
zonder resultaat! In 2010 was 71% van de VVNH-import 
aantoonbaar afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. 
Dit hout is voorzien van een FSC- of PEFC-certificaat.

Doorbraak
Sinds 2007 is het aanbod flink toegenomen, van 42% in 
2007 tot 71% in 2010. Ook in 2011 lijkt de stijgende lijn 
door te zetten. De resultaten over 2011 maakt de VVNH 
in juni bekend, zowel de gebundelde resultaten als de 
individuele prestaties van lidbedrijven worden vermeld 
op www.vvnh.nl. Helaas blijft anno 2012 de vraag nog 
steeds achter bij het toegenomen aanbod. Dit is zowel in 
de publieke als de private sector het geval. Een door-
braak is nodig om het toegenomen aanbod af te kunnen 
zetten en duurzaam geproduceerd hout dé norm te 
maken in Nederland.

Mobiliseren
Sinds 2009 heeft de VVNH met het actieplan ‘Bewust met 
hout’ de handen ineen geslagen met de NBvT om een 
forse stimulans te geven aan de vraag naar duurzaam 
geproduceerd hout. Meer dan voorheen gaan de VVNH 
en NBvT in 2012 inzetten op het mobiliseren van alle 
branches in de hout-, bouw- en meubelketen, inclusief 
de retail. Alleen wanneer alle schakels in de keten 
verantwoordelijkheid nemen, consequent om duurzaam 
geproduceerd hout vragen, bereid zijn een eventuele 
meerprijs te betalen en op de hoogte zijn van alle in’s en 
out’s, kunnen we echt verschil maken en de duurzame 
grondstof hout veiligstellen.

Harde bestekseis
Zo is in 2011 de brochure ‘Duurzaam inkopen van hout’ 
ontstaan waarbij de VVNH en NBvT samenwerkten met 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van 
Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. Overheidsinkopers 
kunnen een cruciale rol spelen door bij overheidsprojec-
ten in de woning- en utiliteitsbouw, grond-, wegen- en 
waterbouw en de inrichting van gebouwen en kantoren 
duurzaam geproduceerd hout als harde bestekseis op te 
nemen, de overheidscriteria te hanteren, te werken met 
gecertificeerde leveranciers en uitvoerders én alert en 
vasthoudend te zijn tijdens het inkoopproces.
De overheid is niet alleen een grote verbruiker van hout, 
maar speelt ook een belangrijke voorbeeldrol voor de 
markt. De brochure is gratis op te vragen bij de VVNH en 
te downloaden op www.bewustmethout.nl.

Eeuwig
De VVNH blijft samen met de NBvT flink aan de weg 
timmeren. Het uiteindelijke streven is 100% duurzaam 
geproduceerd hout in Nederland en het vergroten van 
het areaal duurzaam bos wereldwijd. Daarmee kunnen 
we eeuwig gebruik maken van het bos en de producten 
en diensten die het ons biedt én ons richten op de vele 
milieuvoordelen die het gebruik van (duurzaam gepro-
duceerd) hout met zich meebrengt.
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Johan Spijker, commercieel manager
Weekamp Deuren, Dedemsvaart
info@weekamp-deuren.nl
www.weekamp-deuren.nl

Weekamp Deuren

Duurzaam vooruit!
Weekamp Deuren onderscheidt 
zich op de markt duidelijk als 
voorloper op het gebied van 
duurzaamheid. In 2010 lanceerde 
Weekamp Deuren daartoe een 
nieuwe pay-off: ‘Weekamp 
Deuren, duurzaam vooruit!’ Deze 
is nog steeds actueel.
Als verwerker van (hard)hout en 
houtproducten zijn wij ons zeer 
bewust van onze maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid. De 
ondergrens is dat wij er voor 
zorgen dat onze activiteiten (en 
die van onze leveranciers) in 
overeenstemming zijn met 
nationale wetgeving en ethische 
principes. Wij streven er daarbij 
naar om met onze activiteiten het 
milieu zo min mogelijk te belasten.

Visie
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Niet met 
grote sprongen van vandaag op morgen, maar geleide-
lijk. Daar zijn wij ons terdege van bewust. Duurzaamheid 
is voor ons een lange-termijn-visie, géén hype! Door 
voortdurend stapjes te zetten op het gebied van duur-
zaamheid, kom je steeds verder. Op een gegeven 
moment plukken zowel de omgeving als ons bedrijf daar 
de vruchten van. In die fase zijn we inmiddels aanbeland. 
Je merkt dat we een duurzame voorsprong hebben 
opgebouwd.
Dit proberen we verder uit te bouwen door bijvoorbeeld 
onderzoek te doen naar alternatieven voor traditionele 
houtsoorten. Kwaliteit en duurzaamheid staan hierbij 
centraal. Naast de technische mogelijkheden en betaal-
baarheid speelt de beschikbaarheid daarbij een cruciale 
rol.

Duurzaam hout
Weekamp Deuren is FSC-gecertificeerd (CU-COC- 
800339). Door dit FSC COC-certificaat zijn onze afnemers 

verzekerd van een duurzaam 
product. We produceren duur-
zame hardhouten deuren van 
onder andere meranti, tatajuba 
en andere premium hardhout-
soorten met het FSC-keurmerk. 
Ook levert Weekamp deuren van 
Accoya.

Unieke concepten
Weekamp Hardwood- en Wee-
kamp Premium Hardwood-deu-
ren zijn unieke concepten waarbij 
volgens een KOMO goedgekeurd 
en doordacht systeem meerdere 
hout soorten in één deur mogen 
worden toegepast.

Met zorg geselecteerd
Weekamp Hardwood en 
 Weekamp Premium Hardwood 

bestaan uit streng geselecteerde duurzame houtsoorten 
met uitmuntende fysische en kwalitatieve eigenschap-
pen. Deuren gemaakt van deze houtsoorten voldoen aan 
de hoogste kwaliteits- en prestatie-eisen, zijn KOMO-
gecertificeerd en leverbaar met GND-garantie.

Weekamp Hardwood: FSC-certified
•	 	sipo	mahonie
•	 	sapeli	mahonie

Weekamp Premium Hardwood: FSC-certified
•	 	tatajuba
•	 	sapupira
•	 	guariuba
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Colofon

In het magazine ‘Eerlijk over Hout’ geven ambassadeurs 
(bedrijven en organisaties uit het brede houtvak) in 
eigen woorden hun visie op het cruciale belang van 
duurzaam en legaal geproduceerd hout en duurzaam 
beheerde bossen.
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