H

out is een hernieuwbare .9rondstot,. milieuvriendelijk
~ C02 neutraal. Geen ander algemeen bouwmateriaal wordt met zo wenig energte geproduceerd.
Als de bossen waaruit hOut wordt geoogst op een du.name
manier worden beheerd . klO"len deze bossen voorzien in een
orutputteijke groncIstofbn:n Daarnaast kan reet nadat het ...
constructies is toegepast. v.orden hergebrtikt ot 'oWI'den

en

ingezet voor de opwekki'lg van dt.uzlme energie . Ook voor
bosirlstanc:tnJing (en caerree voor het kimaat) is het van
groot belang hOut te blijven toepassen. ZOlang er vraag is naar
aantoonbaar dul.naam geproduceerd toet, is de prikkel het bos
om te vormen naar andere landgebruiksvormen als landbouw
(soya,oliepalm) of veeteelt minder groot. Bovendien zijn volgens de
Wereldbank 1,2 miljard mensenÇnjdirect afhankelijk van het bos.

TPAC
Randvoorwaa rde voor het gebruik van hout is dal het afkomstig
moet zijn uit aantoonbaar du urzaam beheerde bossen. De enige
manier om aantoonbaar duurzame herkom st zeker te stellen
is gebruik te maken van gecertificeerd hout. Er zijn wereldwijd
verschillende certificaten in omloop d ie beweren duurzaam
bosbeheer te garanderen. Om vast te stellen welke van deze
certifica ten voor de Nedertandse overheid voldoende waarborg
voor dUll'ZaalTlheid bieden, heeft de rnnister van VROM
inkoopcriteria voor ~ geproduceerd hout vastgesteld.
De Tmbef Proclrement Assessment Comrrittee (TPAq toetst

verschillendecertiliceringsystemen voord.u'zaam bosbeheeren
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Bestekbep aling en

aan hogere doelstelli ngen gecommitteerd . Het d uurzaam inkoopbeleid geldt in principe voor alle

Het is van groot belang go ede beste kbepa lingen ov er du urzaam
geprod uceerd hout in aanbestedi nge n en co ntracten op te
nemen. zoda t van begin af aan duidelijk is aan welkeeisen het te
leveren hout moet voldoen. Een voorbeeldtekst kan zijn: Hout of
bouwstoffen waarin hout is verwerkt, dienen te worden geleverd
met één van de eetneeten die door d e Nederlandse overhe id
worden geaccepteerd als bew ijs voor duurzaam geproduceerd
hout . In april 2009 zijn door Probos in samenwerking met
inkOpers van de rijkSOvertleid bestekbepalingen geformuleerd
voorhet dulnaam inkopen van hout.Deze zijn in devorm van een
infoblad te vinden op de website www .înkoopdUlnaarTlhoul.
nl. Deze bestekbepalingen
momenteel onder andere
gebn.ikt door de RiJkSgebouwendienst. Op 1 juti 2009 is er
een CROW- werkgroep gestart d ie bekijkt in welke vorm de
bestekbepalingen voor duurzaam geproduceerd hout kunnen
worden opgenomen in de standaard AAW-systematiek. De
wer1<;groep traent bovendien om de bepa lingen opgenomen te
krijgen in de STABU-systematiek.

producte n die de ove rheid inkoo pt en daarmee oo k voo r hout. Maar wat bete kent dat voo r de

Datab ase Hout

praktijk? En hoe zorg je dat wa t je vraagt, oo k geleverd wo rdt?

Bij het voor sch rijven van d uurzaam geprod uceerd hout , is
het van belang gee n spec ifieke houtsoorten voor te schrijven,

Teks t: Mark van Benthem . Stichting Pr obos

Nog een paar maanden en het is zover. Vanaf 1 januari 2010 moet de rijksoverheid bij 100 procent
van haar inkopen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meenemen. Ook lagere overheden
hebben zich aan doelstellingen gecommitteerd; gemeenten gaan voorlopig voo r 75 procent duurzaam inkopen en provincies en waterschappen voor 50 procent. Veel partijen hebben zich vrijwillig
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dehandelsketen (de Chan-of-Custody,
zie kader 1)a<Vl deze
i1kQopcriteria. Op dit moment VOldOen de cetif.ee ;' iQSSYSlemen
FSC, PEFC Ot.itsland, PEFC FIflIand en PEfC Zweden aan de
inkoopcrneria PEFC BeIgiê. het Maleisische MTes en PEFC
internationaal, waar in totaal 28 IandenstMdaarden onder
vallen, zitten nog in de toetsingsprocedure. De uitkOmSten van
deze toetsingen worden in de loop van 2009 verwacht. Het
is dus zaak de ontwik kelingen te volgen, bijvoorbeeld via
www .inkoopd uurzaamhout .nl.
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TIMMER DE KETEN DICH T
Certificeren van goed bosbeheer en de hand elsketen
d ie het hout van bo s tot eindproduct aflegt, de
Cha in-of-Custody (CoC), zorgt er voor dat kopers
van houten produc ten de gara nt ie krijgen dat zij
ook daadwerkelijk een product aanschaffen dat
afl<omstig is uit een goed beheerd bos . Door het
kopen van deze gecertificeerde producten wordt
di rect bi}ged ragen aan het behoud en duurzaam
be heer v an bossen wereldwijd . Immers, zonder
vra ag geen aanbod . Echter, om uitein delijk te mogen
cl aim en d at aantoonbaar duurzaam ge prod uc eerd
ho ut is g eb ruikt , moet de hele kete n ge cert ific eerd
zijn. In alle and ere gevall en kan niet met zekerheid
geste ld wo rd en d at er daadwerkelijk du urzaa m
geproduceer d hou t is verw erkt. Dat geldt oo k voo r
de aanne mers. Aangezien het aa nta l gecert ific eerde
aan nemer s nog beper kt is. heeft Probos met
Bouwe nd Nederland de handen ineen geslagen om
de bouwsector voor te lichten over nut en noodzaak
v an cert ificering , w at d it in de praktijk betekent en
hoe het gerealiseerd kan woeden. Deta ils zijn te
www.probos.nVtimmerdeketendicht.
vind en
op
leden van Bo uwend Nederland kunnen zich hier
me lde n voor een lunchgesprek op locatie. waa rbij
bed rijfsspecif ieke vragen ten aanz ien van CoC·
certificering aan deskundigen voorgelegd kunnen
worden. Zij kunnen oo k een beroep doen op Probos
voo r het verzceqen van een presentatie ov er d it
thema op een afdelingsbijeenkomst.

maar de relevante fysisc h-mechanische eige nschappen te
vermelden . Eventueel aangevuld met een lijstje van voorbeel den
van geschikte hout soorte n. Dit geeft leveranc iers meer ruimte de
vraag in te vullen met ' nieuwe', minder beke nde gecertificeerde
houtsoort en. Bij d uurzaam bosbeh eer wordt er gekeken naar
wat het bos kan leveren. Zo blijft de balans aan soorten in het
bos behouden en wordt er niet op een beperkt aantal soorten
roofbouw gepleegd. Probos heeft in 2005 voor Rijkswaterstaat
een database opgeleverd waar voor ruim 100 houtsoorten staat
vermeld: (1) voor welke toepassingen ze geschikt zijn, (2) of ze
beschikbaar Zijn met certificaat voor duurzaam bosbeheer en
(3) welke leverancier ze levert . Bovendien zijn ze gekoppeld
aan voort>eeIdPfOtElClen en is er veel achtergrond informa tie te
vinden over cert ificeringsystemen voor duurzaam bosbeheef
en Iegaliteitsver1daringen. In de database, die beschikbaar is
op het intranet van Rijkswaterstaat, kan gezocht wordeo op
houtsoort, maar bij voori<.eur cc de benodigde eigenscnappen
of de toepassing. Op deze manier komen niet alleen de
traditionel e. van oudSher bekende, houtsoorten in beeld . maar
ook de minder bekende. Momenteel werkt Probos samen me t
Centru m Hout aan het verbreden van de datab ase naar de bouw
en bovend ien aan het toegan kelijk maken van de database via
het internet, zoda t iedereen er gebruik van kan maken. Eind
2009 zal de databa se te vinden zijn o p www.houtdatabase.nl.
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Praktijk van duurzaam inkop e n
Om zorg te dragen dat er daadwerkelij k duurzaam
geproduceerd hout word t gebruik t, moet in bestek ken of
opdrachtomschrijvingen geëist worden dat het geleverde
hout, of product waarin hout is verwerkt, voldoe t aan de
Nederlandse Cfiteria voor duurzaam geproduceerd hout. Het
is van belang te werken met CoC-gecertificeerde bedrijven.
Alleen zij mogen claimen gecertificeerd hout te leveren of toe
te passen. Bovend ien kennen zij de procedures en de juiste
leveranciers. Opdrachtgevers kunnen bedrijven stimuleren
om ziCh CoC te laten certificeren en zo de houtketen dicht te
tWnmeren. VOO( zowel FSC als PEFC bestaat er een website
waar
te controleren zijn. Daarnaast is het van

cec-eesreeee

belang dat het hout op tijd besteld w ordt. Er ligt moment eel
voldoende gecertificeerd hout op voorraad. maar bijvoorbee ld
op specite ke maten kan een langere levertijd zitt en. Het kan
nodig zijn, OOk voorde ocoracememe. nieuwe aanvoerkanalen
aan te boren.
Bij de oplevering moet gecon troleerd worden of er ook
daadwerkel ijk duurzaam geproduceerd hout is gelevefd.
De factlAJl" is het juridisch bindende middel, waarop staat
met welk cert ificaat voor duurzaam bosbeheer het hout is
geleverd. Daamaast moet op de fact lAJl" het unieke CoCrurrner van het bedrijf dat het hout levert of verwerkt staan
en moet worden vermeld wat het volume of de afmeting van

het cecentceeoe hout is. Voor de mon itoring van het gebruik
van duurzaam geproduceerd hout is het belangrijk dat de
(kopie van de) factuur in het projectdossier aanwezig is. Op
www.inkoopd uurzaamhout.nl zijn VOOfbeeIden van fact uren te
vinden eneenmoni toringsformulier. Monde linge mededelingen
van de leverancier, een kopi e van een ccc-cenrcaat van
een verwerker eerder in de keten ot een boscertificaat, geven
geen garant;e d at het verwerkte of geleverde hout duurzaam
geproduceerd is. VOO( vragen ov er duurzaam geproduceerd
hout kunnen inkopers van eveneden terecht bij de Helpd esk
Inkoop Duurzaam Hout (z;e kader). srds 2008 bemant Probos
deze helpdesk , waar een breed scala aan vragenvoorbij komen .

Duurzaam ontwerpen
VOO(afgaand aan het dI.uzaam inkopen, gaat dlAXZaalTl
ontwerpen. Verbeterde detai llering en irvlOValies zorgen
voor meer verantwoord houtgebruik. Hier is voor hout,
OOk in infrastructurele werken, veel winst te behalen. Door
duurzaam detailleren en construeren is het, naast het creëren
van een langere levensduur voor gangbare houtsoorten,
vaak mogel ijk mnder duurzame houtsoorten (met een lagere
dl.U7aamheidsklasse) op een verantwoorde wijze toe Ie
passen. Bijvoorbeeld door ze te gebruiken op plekken waar ze
beschermd worden tegen vocht. Dit opent bijvoorbeeld deuren
voorde toepass ing van houtsoorten uit de gematigde streken.

als economisch opzich t verantwoor d. Bovend ien zijn er
duurzaamheid scriteria vOO(hout vastgesteld, iets wat vOO(veel
andere bouwmaterialen nog niet het geval is. Met een keuze
voor duurzaam geproduceerd hout , dat voldoet aan deze
criteria , kan eenvoudig inhoud worden gegeven aan duurzaam
inkopen . Dit biedt kansen voor het materiaal , maar ook voor
het bos. Hout is immers één van de mogelijkheden om bos
een waarde te geven en is daarmee ook een kans het goed te
beheren, in stand te houden en omvorming Ie voorkomen. •

GRATIS /IDVIES
Met het project 'Hout: op naar 100 % duurzaam
inkopen' cedersteunt Stic hting Probo s inkopers
van de {rijks)overhe id bij het duurzaam inkopen van
produc ten waarin de grondstof hout is verw erk t Dit
wordt gedaan door het verzorg en van tra iningen,
presentaties, de w ebsite wwwJnkoopd uurzaam hout.
ol met prakt ijktips, voorbeeld bestekbepali ng en,
ael1tergrond informatie en d e Helpdes k Inkoop
Duurzaam Hout, w aar overheids inkopers gratis
met hun vragen terecht kunnen. De Helpd esk
is toegankelijk via 0317-466556 of helpdesk@
inkoo pd uurzaamhout.nl. Men kan zich hier ook
melden om van de ontwikkelingen op de hoogte
gehouden te worden.

LEKKER KERKER
ROTIERDAM

Bovendien is het belangrijk de ko sten voor aanschaf niet te
scheiden van de oncIerhoudskosten. Zo waren de kosten
van aanschaf van houten wegportalen aanzienlijk hoger dan
reguliere wegportalen , maar waar voor de reguliere wegportalen
regelmatig onderhoud nodig is. staan de houten wegportalen er
sinds de plaatsing in 1999 onderhoudsvrij.
Tot slot

Hout is een zeer waardevo lle grondstof, ook voor
infrastruetLl"eIe werKen. Dulnaam detailleren en construeren,
goede bestekbepafingen ten aanzien van duurzaamheid,
ti.idig bestellen en meer 'nieuwe' houtsoorten toepassen,
maken het gebruik van hout zowel varllit milieuQpZicht
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Tel.: 010 ·2985859· Fax: 010·4151617
s-meu: slo o pw erk en@ lek k erk erk er. c om
www.lekkerkerke r.com
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