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Voorschrijven FSC-hout gaat goed,
controle moet beter
Steeds meer opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en woningbouwcorporaties willen voorkomen dat ze met hun consumptie van hout en houten producten
bijdragen aan bosvernietiging. Certificering van goed bosbeheer en de houtketen is een
middel om aan te tonen dat hout afkomstig is uit een goed beheerd bos. Om de goede
intenties handen en voeten te geven, sluiten opdrachtgevers o.a. convenanten af met
FSC Nederland en kiezen hiermee voor het toepassen van hout en houten producten
met het FSC-keurmerk. Echter, de indruk bestaat dat er een groot verschil bestaat
tussen het voorschrijven en het daadwerkelijk toepassen van FSC-hout. Stichting
Probos heeft, in opdracht van FSC Nederland, 18 bouwprojecten van 14 partners van
FSC Nederland tegen het licht gehouden. Doel was om beter inzicht te krijgen in de
werkwijze bij deze opdrachtgevers en hoe het proces van borging van duurzaam
geproduceerd hout in projecten verbeterd kan worden.
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Tot slot
Uit de door Probos uitgevoerde projectevaluaties blijkt dat het voorschrijven van FSC-hout
en houten producten bij de geëvalueerde
partners van FSC Nederland goed gaat. Op het
vlak van functioneel specificeren kan het
overigens wel beter. Opgemerkt moet worden
dat organisaties zich vrijwillig konden
aanmelden voor de evaluaties en veelal zijn
het de voorlopers die zich dan melden. Dit
Het dichttimmeren van de keten maakt controle eenvoudiger.
(foto Mark van Benthem, Probos)

Kennis over de gehele handelsketen is van belang.
(foto Mark van Benthem, Probos)

neemt niet weg dat de evaluatie, zij het
middels een beperkte steekproef, goed de
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als het gaat om het daadwerkelijk toepassen
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Het volledige rapport van de projectevaluaties is
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Actuele informatie over de training is te

te downloaden via de website van FSC Nederland

bekijken via www.fsc.nl/trainingborging.
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Voorschrijven FSC-hout gaat goed,
controle moet beter
Steeds meer opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en woningbouwcorporaties willen voorkomen dat ze met hun consumptie van hout en houten producten
bijdragen aan bosvernietiging. Certificering van goed bosbeheer en de houtketen is een
middel om aan te tonen dat hout afkomstig is uit een goed beheerd bos. Om de goede
intenties handen en voeten te geven, sluiten opdrachtgevers o.a. convenanten af met
FSC Nederland en kiezen hiermee voor het toepassen van hout en houten producten
met het FSC-keurmerk. Echter, de indruk bestaat dat er een groot verschil bestaat
tussen het voorschrijven en het daadwerkelijk toepassen van FSC-hout. Stichting
Probos heeft, in opdracht van FSC Nederland, 18 bouwprojecten van 14 partners van
FSC Nederland tegen het licht gehouden. Doel was om beter inzicht te krijgen in de
werkwijze bij deze opdrachtgevers en hoe het proces van borging van duurzaam
geproduceerd hout in projecten verbeterd kan worden.
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