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Nieuwe grondstoffen
database
IDH, IelEI en Probos lanceren een grondstoHendatabase
die binnen de EU openbare aanbestedingen en duurzaam
inkoopbeleid ten aanzien van hout en houtproducten moet
vergemakkelijken.

In de Europese Unie hebben ver

schillende organisaties methodie

ken ontwikkeld en ervaringen

gebundeld, om zo de lokale autori

teiten te helpen verantwoorde

keuzes te maken in hun overheids

opdrachten inzake hout en hout

producten. De gezamenlijke data

base van natuurlijke hulpbronnen

- opgezet door IDH, IClEI en

Probos - staat gebruikers binnen

de EU toe om deze informatie te

delen en uit te wisselen. "Dit voor

komt dat men het wiel opnieuw

gaat uitvinden en draagt bij aan

een versnelling van de markttrans

formatie op weg naar duurzaam

heid", stelt Hans Stout, IDH's pro

grammadirecteur tropisch hout.

De IClEI is 's werelds grootste or

ganisatie van stedelijke en lokale

overheden die zich inzetten voor

duurzame ontwikkeling. Mark

Hidson, directeur duurzaam inko

pen van de IClEI: "De publieke

sector is verantwoordelijk voor

naar schatting vijftien procent van

al het hout en papier dat elk jaar in

Europa wordt verkocht. Zowel

voor gebouwen en civiele con

structies, als voor kantoor- en bui-

tenmeubilair en voor kantoor- en

briefpapier. ':Als deze producten

afkomstig zijn uit duurzaam be

heerde bossen zal dit een enorm

positieve invloed hebben in de

vorm van een verschuiving van de

markt naar duurzaam geprodu

ceerd hout."

Probos-directeur Patrick Jansen

zegt dat het doel simpel is. "We

willen de duurzame inkoop van

(tropisch) hout optillen van een

verbintenis naar een da~dwerke

lijke toepassing in Europese landen

en de markt concreet duurzaam

maken."

Verschillende organisaties binnen

België, Frankrijk, Duitsland, Italië

en Spanje hebben eveneens in

strumenten en materialen aan de

database toegevoegd. Bovendien

zijn er binnen deze vijf landen.

met financiële steun van de IDH,

circa honderd trainingen georga

niseerd. Momenteel bevindt zich

de informatie van 75 bronnen in

de database en organisaties wor

den aangemoedigd meer toe te

voegen.

Website: Www.sustainable-timber-ac
tion.orglresource-database •


