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MVO belangrijk, maar niet bij houten
pallets en verpakkingen
In het kader van het project ‘Duurzame houten verpakkingen’ heeft Stichting Probos
onder grootverbruikers van houten pallets een onderzoek uitgevoerd. Het blijkt dat
bij 79% van de respondenten maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in
meer of mindere mate belangrijk is in de dagelijkse bedrijfsvoering. Echter, slechts
13% van deze bedrijven stelt eisen aan de herkomst van het hout in de door hun
gebruikte pallets en houten verpakkingen. In dit bosbericht worden de resultaten van
het onderzoek gepresenteerd. De resultaten geven goed inzicht in de uitdagingen die
er liggen om het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in de
emballage- en palletsector naar een hoger plan te tillen.
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Grafiek 4: Aantal bedrijven dat in de toekomst
geen, wel of mogelijk duurzaam geproduceerd
pallethout gaat eisen. Onbekend betekent dat de
geïnterviewde niet kon aangeven of men dit in de
toekomst zou gaan doen.
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MVO belangrijk, maar niet bij houten
pallets en verpakkingen
In het kader van het project ‘Duurzame houten verpakkingen’ heeft Stichting Probos
onder grootverbruikers van houten pallets een onderzoek uitgevoerd. Het blijkt dat
bij 79% van de respondenten maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in
meer of mindere mate belangrijk is in de dagelijkse bedrijfsvoering. Echter, slechts
13% van deze bedrijven stelt eisen aan de herkomst van het hout in de door hun
gebruikte pallets en houten verpakkingen. In dit bosbericht worden de resultaten van
het onderzoek gepresenteerd. De resultaten geven goed inzicht in de uitdagingen die
er liggen om het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in de
emballage- en palletsector naar een hoger plan te tillen.
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Grafiek 5: Motieven voor een bedrijf om wel
duurzaam geproduceerd pallethout te eisen.
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*Huib van Veen heeft als onderdeel van zijn stage

relatief eenvoudige, stap in het MVO-beleid is.

meegewerkt aan het project ‘Duurzame houten
verpakkingen’. Huib heeft inmiddels zijn studie
afgerond en is werkzaam bij PEFC Nederland.
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