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Deelname aan de European STTC:

Wijma opnieuw koploper voor verduurzaming van de tropische houtsector
Europees initiatiejversnelt verduurzaming tropische houtsector

Ted van der Put (fOH, links), Ad Wesselink (Wijma, midden) en Rob Busink (Min El)
tijdens de paneldiscussie

Op 7 november lanceerden zo'n 40 bedrijven,

(grote) steden en nationale overheden

uit heel Europa gezamenlijk de European

Tropical Timber Coalition (European sncl.

Deze coalitie wil de Europese vraag naar hout

uit duurzaam beheerde tropische bossen

vergroten. Verontrustende cijfers tonen de

noodzaak hiervan aan: de laatste 50 jaar

is 50% van het totale tropische regenwoud

ontbost. En op dit moment worden er

gebieden ter grootte van 36 voetbalvelden

per minuut gekapt. Paradoxaal genoeg kan

juist houtkap een sterk middel zijn om bos te

behouden.

Houtsector inzetten voor ontbossing

Uit evaluaties van de Wereldbank en de

Verenigde Naties blijkt dat duurzaam

bosbeheer een effectieve manier is om ont

bossing tegen te gaan. Immers, door bossen

waarde te geven is de prikkel ze om te vormen

naar ander landgebruik minder sterk. De

medewerking van de internationale houtsec

tor is daarbij cruciaal. Hans Stout, programma

directeur IDH: "Duurzaam bosbeheer kunnen

we bereiken door de vraag naar gecertificeerd

tropisch hout vanuit Europa te vergroten en

mainstream te laten worden. De European

sne gaat de vraag op Europese schaal be

vorderen en daarmee bouwen we de business

case. Zo dragen we bij aan het voortbestaan

van de bossen en kunnen we ook in de

toekomst in onze behoefte aan het prachtige

tropische hardhout voorzien".

Voorlopers in de houtsector

Deelnemers aan de European snc zijn vooral

de voorlopers als het gaat om bereidheid tot

verduurzaming. Het doel is uiterlijk in 2015

Europees gezien een marktaandeel van 30%

duurzaam geproduceerd tropisch hout te

realiseren. "30% is het omslagpunt. Bij een

marktaandeel van 30% of meer gaat een

Wat is duurzaam geproduceerd hout?

Het Nederlandse inkoopbeleid van de

Rijksoverheid heeft de keurmerken FSe en

PEFe (m.u.v. MTeS) als duurzaam bestem

peld. Voor Nederland geldt dan dat hout

met die keurmerken als duurzaam gepro

duceerd beschouwd wordt. Naast hout met

een certificaat voor duurzaam bosbeheer,

is er binnen de coalitie (European snel

ook ruimte voor hout met een zogenaam-

product van niche, naar mainstream. Daar

streven we naar", zegt Hans Stout.

Ook Wijma neemt deel aan de coalitie. Ad

Wesselink: "Koninklijke Wijma vertegenwoor

digt een groot deel van de houtketen. Wij pro

duceren hout in West Afrika dat grotendeels

afkomstig is uit onze eigen FSC-gecertificeer

de concessies. We maken er houtproducten

van die we weer verkopen in Europa en de

rest van de wereld. De promotie van tropisch

hout is heel erg belangrijk voor zowel de pro

ducenten, de industrie en de handel. Ik geloof

echt dat de European snc helpt om de vraag

naar tropisch hout te vergroten."

de FLEGT-licentie. FLEGT (Forest Law

Enforcement Governance and Trade) is

een initiatief van de Europese Unie waar

binnen bilateraal met landen afspraken

worden gemaakt over herstructurering

van de hele houtsector in een bepaald

land. Het eerste hout met een FLEGT

licentie wordt in 2014 uit Indonesië en

Ghana verwacht.

Wijma bevindt zich in goed gezelschap. Naast

gerenommeerde houthandelaren als Lathams

finewood Ltd, Rougier, Somex, Jongeneel en

Pontmeyer, zijn ook grote eindgebruikers

van hout onderdeel van de coalitie. Van de

gemeenten Madrid, Barcelona, Rotterdam,

Amsterdam, Malmö en Leicester tot retailers

als Praxis en Leroy MerIin en de bouwbe

drijven BAM en Heijmans. De coalitie mikt

daarnaast op deelname van een aantal

nationale overheden. Zij kunnen enerzijds via

hun eigen inkoopbeleid de markt beïnvloe

den en anderzijds ook actief ondersteunend

beleid formuleren dat bijdraagt aan verduur

zaming van de houtsector.



Op 6 november tekenden ook de landen

Duitsland en Nederland voor deelname aan de

European snc. Staatssecretaris Dijksma van

Economische Zaken: "Ik ben heel blij dat we erin

zijn geslaagd om zo veel partijen uit de private

en de publieke sector bij elkaar te brengen om

aan hetzelfde doel te werken: verantwoorde

productie van tropisch hout. Deze coalitie is een

ondersteuning van het actieplan van de EU om

de handel in illegaal tropisch hout te bestrijden

en draagt bij aan de doelen van het Internatio

nal Tropical Timber Agreement en de Convention

on Biological Diversity." Vanuit nog eens 5

andere landen is er interesse voor deelname.

Een andere grote deelnemer in de European

snc is Kingfisher, de grootste retailer van

Europa. Senior adviseur duurzaamheid Jamie

Lawrence sprak tijdens de launch: "Bij King-

IDH, The Sustainable Trade Initiative (IDH),

verhoogt en versnelt de ontwikkeling in

de duurzame handel door het bouwen van

invloedrijke coalities van vooroplopende

bedrijven, maatschappelijke organisaties,

regeringen en andere belanghebbenden die

invloed hebben op de Millennium Develop

ment Goals 1, 7 en B ( armoedebestrijding,

milieubescherming en eerlijke, transpa

rante handel).

fisher zijn hout en houtvezel fundamentele

bronnen. We onttrekken ieder jaar een grote

hoeveelheid hout, waarvoor bossen zo groot als

de oppervlakte van Zwitserland nodig zijn. Hout

is verwerkt in meer dan een derde van onze

productlijnen. Het maakt een aanzienlijk deel

van onze kosten uit, het levert opbrengsten op

en het trekt klanten naar onze winkels. Daarom

streven we ernaar om in 2050 meer bos te

creëren dan dat we gebruiken. Bovendien is ons

doel om in al onze producten 100% duurzaam

geproduceerd hout en papier gebruiken. En

omdat we een van de wereldmarktleiders zijn,

maken daarmee we een aanzienlijke stap naar

de verduurzaming van de houtsector."

Unieke coalitie voor verduurzaming

Het is uniek dat er ruim 150 organisaties uit

heel Europa tijdens de launch in Amsterdam

Het 'IDH Tropical Timber programma'

vergemakkelijkt en versnelt duurzaam

bosbeheer door enerzijds het onder

steunen van concessiehouders in het

proces naar certificering in de tropen en

anderzijds vergroten van de vraag naar

duurzaam tropisch hout in Europa.

De European snc is een van de program

ma's van IDH.

www.idhsustainabletrade.com/timber

bijeenkwamen om te praten, discussië·

ren en te netwerken om de houtsector te

verduurzamen. Met als hoogtepunt dat er

zo'n 40 organisaties het podium opklommen

om te tekenen. Te tekenen om actief mee

te werken, om de vraag naar duurzaam

geproduceerd tropisch hout te vergroten. En

om het imago te verbeteren. In veel landen

wordt tropisch hout geassocieerd met

illegale hout kap, met alle negatieve effecten

van dien. Voor velen is het onbekend dat

er een duurzaam alternatief is, dat juist

bijdraagt aan bosbehoud. Heel illustra-

tief in deze was de draai die de gemeente

Hannover gedurende de lancering maakte.

Hannover heeft al jaren een verbod op het

gebruik van tropisch hout. Echter, gedurende

de dag raakten zij overtuigd van het feit dat

door juist geen tropisch hout te gebruiken,

er geen duurzaam alternatiefwordt geboden

aan de producerende landen. Op het eind

van de dag tekende Hannover spontaan en

committeerde zich daarmee aan het doel

van de European snc: vergroten van de

vraag naar duurzaam geproduceerd hout.

Door het eisen van duurzaam gecertificeerd

hout in contracten, kan een ieder bijdragen

aan beter bosbeheer en bos behoud.

Mark van Benthem en Marijke Pop ma,

IDH, / European snc
www.europeansttc.com

Foto's: Marc van der Kort 11


