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Duurzaam geproduceerd
hout staat a l vele jaren in
de belangstelling en vele
partijen zetten zich in om
het aandeel te vergroten,
zoals de rijksoverheid,
brancheverenigingen en
milieuorganisaties. Maar
hoe staat het nu met het
gebruik van dit hout?

Om hier een antwoord op te kr ijgen gaat

Stichting Probos volgend jaa r opnieuw het
ma rktaan de el van duu rzaam ge pro du

ceerd hout op de Nederlandse mar kt in kaa rt
bre nge n. Na eerde re meti ngen over 2005

(13,3%)en 2008 (33,8%) zal in 2012 moeten
blijken in hoeve rre de over heidsdoe lste lling van
50% in 20 11 gehaa ld is. Het is een belangrijk
me etmoment om te bepalen of de inzet van al die

partijen voldoende eff ect heeft gesorte erd.

De voo ruit zich ten zijn ech ter gu nstig. Veel par

tij en hebben zich de afgelop en tij d gecommit
teerd aa n doelste llinge n in het kade r van duur

zaam geproduceerd hout. Niet alle betrokkenen
vertale n dit in concrete doelste llingen qua hoe 

.veelheden duurzaam geproduc eerd hout. Daar

is nog werk aan de winke l. En het is ook goed om
te realiseren dat we bij 50%pasop de helft zijn!

Het onderzoek is teve ns interessant omdat
het een indicatie geeft in hoever re de
N ede rlandse houtsector klaar is voor de

EU Houtverord ening die in maart 2013 van

krac ht wordt. Naast duurzaam geproduceerd,
wordt in de marktstud ie namel ijk het aandeel

aantoonbaar legaal hout in kaart gebrac ht. De
status van zowel cer t ilicatiesystemen voor duur
zaam bosbeheer als legaliteitsverklaringen in de
Houtverordening is nog onduidelijk . De resulte
ten van het mark ton derzoek geven echter wel
een indicat ie van de hoeveelheid werk die vóó r

ons ligt om aan de vero rdening te voldoen.

Uit de 'Houts te lling' op www.houtwereld.nl
afgelopen zomer bleek slechts 42% van

de respondenten het idee te hebben klaar
te zijn voor deze Hout verordening. Sindsdie ti jd
zien wij geen substantiee l toe nemende een 
dacht en communicatie rondom de verorde ning
r icht ing het zeer brede speelveld dat hier mee te

maken heeft: van N eder landse boseige naren tot

importerende retailers. Het lij kt ons van groot

belang om in de eer ste helft van 2012to ch voor 
al helderheid te verschaffen over doel en eisen

van de Hout verordening aan een ieder die er

mee te maken kri jgt. Dit is uiteraard een qedeel
de verantwo ordelijkheid voor overheid, bren
cheorganisaties en bedrijven.

I
n 2011 deed Probos binnen haar duurzaam
houtprogramma veel inzichten op over de
knelpunten bij het real iseren van het gebru ik

van duur zaam geproduceerd hout in projecten.
Enerzijds door eigen projecten in opdracht van
onder andere het ministerie van Infrastructuur en

Mi lieu en FSC Nederland, anderzijds door ex

tern onderzoek van bijvoorbeeld Milieudefensie.

De afgelopen jaren is veel werk verzet op het

vlak van bestekbepalingen voor duurzaam ge·
produceerd hout. Hier blijven we nog even op in
zette n, maar het is duidelijk dat het daar in toene

mende mate goed verwoord staat.

De uitdagi ng zit hem nu met name in het
controleren of dat wat gevraagd is, ook qe
leverd wor dt. Bij zowel opdrac htgever als

opdracht nemer ontbreekt vaak de kennis over

hoe dit gecontroleerd kan wor den. Bovendien is
er behoefte aan bijvoorbeeld praktische tools,

handre ikingen en afspraken die het contro leren

laagdrem peli g maken. Hier ligt ook een taak
voor de houtsect or. In veel gevallen is bekend

wie de uiteinde lijke opdrachtgever van een be·

paald werk is. Wanneer er gee n duur zaam ge·
produceerd hout gevraagd wordt, infor meer

dan of dit bewust niet gevraagd wor dt, maak el
ti jd ook een offe rte op basis van de toep assing
'van duu rzaam geproduceerd hout of lever übe r

haupt uitsluitend nog duurzaam geproduceerd
hout, ongeacht de vraag van de opdrachtnemer.
Zo maakte Heijmans, met 8.100 medewerkers

en een omzet van 2,7 miljard euro, recent beo
kend voor de laatste opt ie te kiezen.

AI met al komen met betrekking tot de herkomst

van hout langzaam de verschillende lijntjes bij el·
kaar en hopen we dat het net zich sluit en we op
korte term ijn verlost zijn van hout van dubieuze

herkomst. Dit draagt bij aan een posit ief imago
van de sector en biedt volop kansen voor het

prac htige product hout. Zo zien we de laatste t ijd
steeds meer LC A's (levenscycl usanalyse), EPD's

(Environmenta l Product Declere tlc n) en derqe
llj ke voorbij komen. Hiermee wordt de milieu-i m
pact van een bepaald materiaal of product on
derzocht. Een goede zaak, want wanneer hout
aantoonbaar afkomstig is uit een verantwoord

beheerd bos, scoort hout in de regel uitstekend in
derge lijke onder zoeken. Wanneer de qehenteer

de aannames overeenkomen met de huidige bos
bouwkundige praktij k en derg elijke onderzee
ken goed en gecoörd ineerd wor den begelei d en
benut, kan de hele houtseetor hiervan profit er en.

Tot slot kijken we nog even terug op 2011:het
door de VN uitgeroepen Internationaal Jaar

van de Bossen. Probos heeft samen met ver

schillende partners een actie opgezet om de bic
divers ite it in het N ederlandse bos te vergroten
door de aanplant te sti muleren van zeldzame, in
heemse boom- en struiksoorte n. Tota l Timber, de
Nederland se Bond van Timmerfabri kanten, de

Koninklijke Vereniging Van Ne derlandse

Houtondernemingen en Staatsbosbeheer on

dersteunen deze actie. Total Timber dr aagt een
vast bedrag af voor elke kubieke mete r duur
zaam geproducee rd hout dat zij verko opt, terw ijl
de VV N H en NBvT een donatie doen vanuit de

gezamenlijke campagne 'Bewust met hout'.
Staatsbosbeheer neemt de lever ingskosten en

de logistiek voor haar rekening.

Daarmee is de aanplanta cti e een echte win·
win situatie voor zowel het bos in

Nederland als daarb uite n. De part ners
helpen mee met het bevorderen van het gebruik
van duurzaam geproducee rd hout in N ederland

en daarmee met duurzaam bosbeheer wereld
wijd. In totaal word en dankz ij deze act ie zo'n

20.000 stuks aan zeldzame boom- en struik
soorten gep lant. Een mooie bijdrage in dit
Internationa al Jaar van het Bos, dankz ij de part
ners in dit project. O veri gens is het voor Probos

elk jaar het jaar van het bos. O p naar 20121

(Mark van Benthem en Patriek lansen, Stichting
Probos) •
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