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Inkoop duurzaam hout kan
en moet beter

Vanaf 2015 hebben alle overheden
zich gecommitteerd aan 100%
duurzaam inkopen, ook voor hout.
Een heldere ambitie. Toch laat de
praktijk een ander beeld zien.
Door een te specifieke vraag en het
ontbreken van controle wordt er regelmatig niet aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout toegepast
in overheidsprojecten.

MARK VAN BENTHEM, Stichting Probos

Overheidsopdrachtgevers zijn belangrijke afnemers van hout. Het wordt veelvuldig toegepast in beschoeiingen en damwanden langs waterwegen, maar ook in
de bouw, renovatie en het interieur van
publieke gebouwen. Wanneer alle overheden in hun aankopen consequent om
duurzaam geproduceerd hout vragen en
erop toezien dat dit ook geleverd wordt,
kan dit de markt een flinke impuls geven.
Uit de marktmeting die wij als Stichting
Probos over 2013 hebben uitgevoerd, is
gebleken dat gemiddeld 74% van het op
de Nederlandse markt gebrachte hout
aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam
beheerde bossen. Een fraai resultaat, maar
wanneer we specifiek inzoomen op tropisch hardhout, waarvan een significant
aandeel zijn toepassing vindt in overheidsprojecten, is het aandeel aantoonbaar
duurzaam slechts 40,4%. Ondanks dat er
vooruitgang is geboekt ten opzichte van
de eerdere marktmetingen over 2005
(13,3%), 2008 (33,5%) en 2011 (65,7%)
zien we dat de groei afvlakt. Kortom, er is
werk aan de winkel. We kunnen het ons
niet permitteren om achterover te leunen
en al zeker overheidsopdrachtgevers niet
gezien de gestelde ambitie.
Handvatten
Om vast te stellen wat aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout is, heeft de
Rijksoverheid de zogenaamde TPACcommissie in het leven geroepen (Timber
Procurement Assessment Committee) die
op basis van een meetlat (TPAS: Timber
Procurement Assessment System) meet in
hoeverre bestaande keurmerken voldoen.
De twee internationale keurmerken FSC en
PEFC zijn goedgekeurd en sinds juni vorig
jaar is ook het Maleisische MTCS tijdelijk
goedgekeurd. MTCS valt onder de ‘paraplu’ van PEFC.
Om te zorgen dat duurzaam geproduceerd
hout in projecten wordt toegepast, is het
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allereerst zaak in het bestek de eis te formuleren. Verwijs daarbij naar de overheidscriteria (TPAS). Om het bestekschrijvers makkelijk te maken, heeft de overheid een standaard bestekbepaling geformuleerd. Deze is te vinden op www.
inkoopduurzaamhout.nl en bovendien
geïntegreerd in moederbestekken van de
rijksoverheid, maar bijvoorbeeld ook in de
STABU- en RAW-bepalingen. Verwijzen
naar een specifiek keurmerk is in strijd
met de Europese aanbestedingsrichtlijn.
Bovendien beperkt de vraag naar één
keurmerk het aanbod en werkt dit prijsverhogingen in de hand. Zeker wanneer dit in
combinatie met een specifieke houtsoort
gebeurt, kan de meerprijs oplopen tot 2530%. Het is overheidsopdrachtgevers
daarom af te raden van hun opdrachtnemer een specifiek keurmerk te verlangen
of een bepaalde houtsoort voor te schrijven. Wanneer je naar de overheidscriteria
verwijst en daarnaast fysisch mechanische
eigenschappen eist, geef je de opdrachtnemer optimale vrijheid te doen waar hij
goed in is: je opdracht kwalitatief en kosteneffectief realiseren. Bovendien verbreed
je daarmee het houtsoortengebruik uit
duurzaam beheerde bossen. Een heel
belangrijk aspect bij duurzaam bosbeheer
om op deze manier het soortenpalet in het
bos in stand te houden.
De Houtdatabase.nl maakt het mogelijk
om als projectleider te toetsen of wat de
opdrachtnemer qua houtsoort voorstelt
ook geschikt is voor de toepassing of om
zelf op zoek te gaan naar houtsoorten beschikbaar met certificaat voor duurzaam
bosbeheer voor de betreffende toepassing. Oorspronkelijk als intranetapplicatie
ontwikkeld voor Rijkswaterstaat, is deze
website sinds 2009 voor iedereen toegankelijk. De website biedt een zoekmachine
met voor ruim 200 houtsoorten, technische informatie, voor welke toepassingen
ze geschikt zijn, of ze beschikbaar zijn met

een certificaat voor duurzaam bosbeheer,
welke leveranciers ze kunnen leveren en
voorbeeldprojecten die gerealiseerd zijn
met minder bekende houtsoorten.
Controle
Naast het op een juiste wijze opnemen van
de vraag naar duurzaam hout in het bestek, is een tweede belangrijk verbeterpunt de controle en vasthoudendheid in
het proces. Recent uitgevoerde evaluaties
bij bouwprojecten van de rijksoverheid
hebben aangetoond dat in veel contracten
van de rijksoverheid eisen zijn opgenomen
t.a.v. duurzaam geproduceerd hout, maar
dat in veel projecten niet aantoonbaar kan
worden gemaakt of er daadwerkelijk duurzaam geproduceerd hout is toegepast. De
opdrachtgever controleert niet of nauwelijks of het duurzame hout ook wordt geleverd. Hout en houtproducten met een certificaat voor duurzaam bosbeheer moeten
als zodanig herkenbaar zijn. Het betreffende certificeringssysteem en de claim (bijv.
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FSC 100% of PEFC-gecertificeerd) moet
op de pakbon staan die bij het hout of
houtproduct wordt geleverd. Dit moet ook
op de (verzamel)factuur vermeld staan.
Het verdient aanbeveling met FSC- en/of
PEFC-CoC gecertificeerde bedrijven (aannemers, handelaren) te werken. Zij weten
hoe ze duurzaam geproduceerd hout moeten verwerken en aan de opdrachtgever
moeten opleveren. Als de overheid meer
werk zou maken van deze controle, is dit
een belangrijke stimulans voor duurzaam
bosbeheer, ook in de tropen.
Tropisch hout
Opdrachtgevers twijfelen soms over toepassing van tropisch hardhout, omdat
daarvoor bomen in tropische regenwouden gekapt moeten worden. Het is echter
belangrijk bossen waarde te geven, zodat
omzetting naar bijvoorbeeld palmolie- of
sojaplantages minder interessant is. Houtkap binnen de kaders van duurzaam bosbeheer geeft bossen een duurzame commerciële waarde en daarmee bestaansrecht. Kiezen voor gecertificeerd hout –
FSC of PEFC – uit een duurzaam beheerd
bos draagt dan ook bij aan het beter beheer van tropische regenwouden en versterking van de lokale economie.
Kennis
Gelukkig is er veel aandacht voor het
duurzaam inkopen van hout bij diverse
spelers in de markt. Onder andere vanuit
de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam
bosbeheer’ waarin 27 organisaties in de
hout-, bouw-, meubel- en retailketen de
handen ineen geslagen hebben om het
gebruik van duurzaam hout in Nederland
tot norm te maken. Zo is een online trainingsmodule en website ontwikkeld voor
overheidsinkopers (www.inkoopduurzaamhout.nl). Ook kan men een gratis themamiddagen bezoeken of adviesgesprek
aanvragen. Toch valt gek genoeg de
respons vaak tegen. Overheidsopdrachtgevers zijn zich er vaak niet van bewust
dat er ondanks goede intenties toch regelmatig niet duurzame keuzes gemaakt worden bij de inkoop van hout in overheidsprojecten. Dat mag anno 2015 toch niet
meer het geval zijn!
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