


SBH heeft de laatste jaren veel kennis bijeengebracht over de beschikbare

oud hout- en resthoutstromen in ons land. In het afvalbeleid van de over

heid speelt hergebruik een belangrijke rol. De markt van tweedehands hout

is tot nu toe echter nog weinig ontwikkeld. Steeds meer afvalhout gaat

richting de opwekking van bio-energie. In opdracht van de Stichting Doen

heeft SBH een project uitgevoerd, gericht op het optimaal hergebruik van

sloophout. Bos en Hout onderzocht de problemen en knelpunten die een

verdere ontwikkeling van de tweedehands houtmarkt in de weg staan.

NIEUWE KANS VOOR OUD HOUT

Pilot project Doel van het project "Sloophout =

Goed Hout" was om via voorbeelden te laten zien dat

er kansen zijn voor verdere ontwikkeling van de

tweedehands houtmarkt in relatie tot het sloopproces,

Op dit moment wordt veel hout uit sloopprojecten

vet'werkt tot vezelplaat of verbt'and in bio-enet'gie

centt'ales, Dat is jammer, omdat veel hout uit sloop

projecten van een zodanige kwaliteit is, dat het pt'ima

hergebruikt kan worden, Veel sloopbedt'ijven zien echter

nog geen aanleiding om zorgvuldiget' en dus

kostbaat'det' te gaan slopen, gericht op het'gebruik van

houtproducten, Er zijn namelijk onvoldoende mogelijk

heden om gesloopte houten ondet'delen af te zetten op

de tweedehands markt.

SBH bracht twee voorbeeldprojecten in beeld waat

tweedehands hout en atlder bouwmateriaal opnieuw is

toegepast. Van vijf gekozen objecten is het sloopproces

met een fotoreportage vastgelegd en zijn gespt-ekken

gevoerd met sloopaannemet-s en tweedehands hout

handelaren, Vervolgens heeft SBH een aantal stellingen

geformuleet-d en die gept-esenteerd tijdens een workshop

met sleutelfigmen uit de wet-eld van slopet-s, tweede

hands houthandel, woningbouwverenigingen, inge

nieursbureau's en gemeenten, Dit leverde een vrucht

bare discussie op, met nieuwe inzichten en initiatieven

om de afzetmogel ij kheden van tweedehands hout te

verbeteren,

Beleid van de rijksoverheid Het ministerie van

VROM is beleidsmatig het meest betrokken bij oud

hout. De vermindet-ing van bouw- en sloopafval is één

van de speerpunten van dit ministerie, Zij legt

bijvoorbeeld in convenanten met bedrijfstakken vast dat

de hoeveelheid afval bepet-kt wordt en dat het afval

zoveel mogelijk nuttig toegepast wordt. Daamaast

probeet-t het ministerie bedt-ijven via wet- en regelgeving

te vellJlichten zoveel mogelijk aan afvalpt-eventie te

doen, Inmiddels is het bouw- en sloopafvalbeleid

opgenomen in het Landelijk afvalbeheersplan,

Bovengenoemde maatregelen zijn echter niet voldoende



gebleken om het hel'gebruik van oud hout kl'achtig te

stimulel'en, Het ministel'ie van VROM is voomemens

om een algemene maatl'egel van bestuur (AMvB) Slopen

te gaan ontwikkelen, met kwaliteitseisen vom sloop

methoden en slooppmducten,

Ook bij het ministel'ie van Verkeer en Waterstaat is hel'

gebr-uik een belangrijk speerpunt, bijvombeeld in het

Implementatieplan "Meer hout in de BOUW".

De sloopsector De sloopsectm bestaat uit een groot

aantal bedl'ijven van uiteenlopend karakter. Naast

professionele bedrijven gaat het bijvombeeld om

loonbedrijven die ook incidenteel een sloopklus

uitvoel'en. Naar schatting zijn er 150 professionele

bedrijven, waarvan er circa 70 zijn aangesloten bij het

Verbond van Aannemel's van Sloopwerken: de BABEX.

Om het kwaliteitsniveau in de markt te kunnen bmgen

is op initiatief van de BABEX het Procescertificaat

selectief en milieukundig slopen ontwikkeld, Dit heeft

geleid tot een toenemende aandacht vom selectief

slopen. Het cel'tificaat is vrijwillig; inmiddels zijn circa

60 sloopbedrijven in bezit van dit certificaat. Slechts

een klein aantal sloopaannemers heeft zich

gespecialiseerd in de verwerking van sloophout. Deze

aannemers voeren naast hun sloopbedl'ijf ook een

handel in oud hout. In totaal zijn el' in Nedel'land

ongeveel' 30 tweedehands houthandelaren.

Knelpunten in de sloophoutbranche

• EI' bestaat verschil in kostenstr-uctuul' tussen de niet

gecertificeel'de sloopondememers en de slooponder

nemel's die wel gecertificeerd zijn, De gecertificeerde

ondememers wmden geconfmnteerd met hogere

kosten,

• Veel projecten die gericht zijn op pmducthergebruik

van oud hout, draaien op vrijwilligel's,



• Om de kosten voor de opdrachtgever zo laag

mogel ijk te houden, moet de sloopterm ij n zo kort

mogelijk zijn. Dit is niet bevorderlijk voor het gebruik

van tweedehands hout: zorgvuldiger slopen kost extra

tijd.

• Het stimuleren door de Rijksoverheid van duurzame

energie uit afvalhout remt hergebruik van sloophout.

Hiel"door wordt gebruik van sloophout als brandstof

fi nancieel aantrekkei ij keI' dan producthergebru ik.

• De kosten van transport en opslag van oud hout zijn

relatief hoog voor de sloper, hetgeen niet stimulerend

is voor hergebru ik van oud hout.

• Mede door het hoge BTW-tarief heeft oud hout een

relatief hoge prijs in vergelijking tot de kwaliteit (het

blijft tweedehands hout).

• De gebrekkige professionaliteit in marketing en het

beperkte aanbod van tweedehands producten heeft

tot gevolg dat de potentiële gebruiker hel"gebruik van

oud hout vooralsnog niet als serieuze optie

beschouwt.

Ve r beter i n gsvoo rste I1 e n

Een AMvB Slopen zou een einde kunnen maken aan

het verschil in kostenstructuur tussen professionele,

gecel"tificeerde sloopaannemers en minder professio

nele bedrijven.

De AMvB kan zo een positieve bijdrage leveren aan

de marktordening van de branche. Het ministerie van

VROM heeft a.angegeven initiatieven üp Jil vlak te

gaan ontplooien.

2 Hel"gebruik van oud hout vraagt om een mentaliteits

verandering, waarmee aan de basis begonnen moet

worden: bij de architect, bij de aannemer en bij de

won ingbouwvel"en igi ng.

3 Een verlaging van het BTW-tarief van 19 naar 6 pro

cent zou tweedehands houten producten goedkoper

maken.

4 Degene, die de aanvraag tot slopen indient, zou ver

pi icht moeten worden om voorafgaand aan de sloop

een bouwstoffenondel"zoek uit te voeren.

5 Om sloophout beter te promoten, is samenwerking

tussen tweedehands houthandelaren belangrijk.

Gezamenlijk kan men, bijvoorbeeld op internet, con

sumenten informeren over welk bedrijf welke materi

alen op voorraad heeft. Hieraan kan dan een

promotiecampagne gekoppeld worden ter verbetering

van het imago.

6 Een betere samenwerking tussen de tweedehands

houthandelaren is tevens de basis voor het vel"krijgen

van een sterkel"e stem in het maatschappel ij k krach

tenveld"
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N ico leek

@ Bos en Hout

Conclusie

Een betere benutting van oud hout

zal nog veel inspanning vragen.

Op dit moment vinden "de krenten

in de pap" (balken, vloerdelen)

hun weg naar monumentenbouw

en consument. Willen we dit ook

bereiken voor deuren en kozijnen

dan zal er zorgvuldiger gesloopt

moeten worden en de tweede

hands houthandel zal zich moeten

professionaliseren. SBH ondere

neemt initiatieven om dit samen

met de sector uit te werken. SBH

z"iet vooral kansen bij overheden

en won ingbouwveren igi ngen.

Daarvoor is nodig dat er een beter

besef ontstaat over de waarde van

oud hout. Hout dat nog in een

redelijke staat verkeert, is veel te

waardevol om z'omaar te verwer

ken tot vezelplaat of te verbranden •

in een energiecentrale. Oud hout

verdient beter!
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