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Claimen dat hout een milieuvriendelijke, hernieuwbare grondstof is, is niet meer
genoeg om klanten te laten kiezen voor hout. In toenemende mate worden de
milieuvoordelen van de verschillende grondstoffen weergegeven op basis van Life
Cycle Assessment (LCA). Het is dan ook zeer belangrijk om er voor te zorgen dat de
milieuvriendelijkheid van hout goed tot uitdrukking komt in LCA’s. Hoe is dat nu? En
kan het beter?
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