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Duurzaamheid Hoe men in Nederland in commissie streeftnaareenduurzame eco

Gekibbel over duurzaam hout
PEFC heeft meeste gecertificeerde bos

Toepassing van 'duurzaam'
hout willen bevorderen, is
één. Het met alle
betrokkenen onderling
eens worden, is twee. Vooral
ngo's halen er graag van
alles bij. Maar de tijd voor
een pragmatische aanpak
lijkt aangebroken.

Door onze redacteur
H ANS BUDDINGH'

'D a's een mooi stukje
hout." Bosbeheerder
Gera rd Koopmans wijst

naar een douglas (spreek uit 'doe
klas' ). De uit Amerika' afkomstige
naaldboom ruikt een beetje naar
citroen.•,Hij groeit twee en een
half keer zo snel als de grove den",
zegt Koopmans. "En de deugtas le
vert SOeuro per kubieke meter op
tegen 20 eur o per kubieke meter
voor de grove den." De bosbeheer
der loop t op deze kille ochtend
met een groep ambtenaren over
he r landgoed Pratrenburg bij Rhe
nen. De ambtenaren volgen een
cursus over inkoop van duurzaam
hout.

Bij de innovatieve timmerfa
briek Doornenbal in Veenendaal
maken ze kennis met moderne
technieken om hout tot kozijnen,
deuren en andere producten te
verwerken. Kozijnen gemaakt van
Nederlands larikshout met op de
kwetsbare delen Hongaars robi 
niahout, met vingerlassen en la
mineren aan elkaar gelijmd. Al
leen hout met het duurzaamheid
certificaat van FSC. ,;zo kunje met
Nederlands hout een goed én
goedkoper FSC-kozijn maken",
zegt manager Jan van Beek.

De rijks overheid wil vanaf 2010
alleen nog hout uit du urzaam be
hee rde bossen inkopen; lagere
overheden streven naar 7S pro
cent. Tijdens de cursus (door stich
ting Probos in opdracht van het
ministerie van VROM) wordt de
ambtenaren uitgelegd hoe je be
paalt of het om duurzaam hout
gaat: certificeringsnummers op de
factu ur; alleen zaken doen met ge
certificeerde bedrijven.
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Van bosbeheerder Koopmans le
ren ze over 'dunning' van het bos:
mindere bomen eruit halen die
mooie bomen hinderen. Hij
spreekt van een .,balans" tussen
productiewaarde en natuurwaar
de. .,Loofbomen en grove dennen
zijn qu a productie matig maar qua
beleving scoren ze hoog", zegt hij.
Dat beleid leverde Pra trenburg het
FSC-certificaat op. Bij de consu
ment is FSC vooral bekend door
bouwmarkten als Gamma en Kar
wei. Gemeenten en woningcorpo
raties hebben convenanten met
FSC Nederland . Maar wat is duur
zaam geproduceerd hout?

De overheid kan niet exclusief
voor één specifiek hourcertificaat
kiezen zoal s het door de milieube
wegi ng gepropageerde FSC. Vol
gens min iste r Cramer (VROM)
botst Nederland dan met Europe
se aanbestedingsregels. Wat wel
kan , is criteria opstellen waaraan
duurzaam bosbeheer moet vol
doen.

Simpel is dat allerminst. In 200S
werden overheid, houtsector en
non-gouvernementele organisa
ties (ngo's) het na vier jaar pas
eens. Maar toen ontstond ruzie
over wie hoe moes t toetse n. De cri
ter ia bleken bovendien zo rigide

FSC:
Forest Stewardship Eouncil
PEFC:
Programme fcr me Endorsement
of Perest Certification schemes
CSA:
Canada 's National Sustainable
ForestManagement Standard
SFI:
Susta inableForestry InitiativeIVS)
ATFS:
Ameneen Tree Farm System

* Slechts ruim10% vanhet wereld·
bosoppervlak (3.5miljardhectare)
is gecertificeerd.

en gedetailleerd dat geen enkel
keurmerk eraan voldeed. Ngo's
zouden erop ui t zijn geweest om
alleen FSCgeaccepteerd te krijgen,
maar zij schoten in hun ijver hun
doel voorbij.

Cramer kwam met een Neder
landse oplossing: een nieuwe com
missie. Zij stelde eind 2007 de
Toetsingscommissie Inkoop Ho ut
in - voor het buiten land TPAC:
Timber Procurement Assessmen t
Committ ee - ondergebracht bij de
on afhankelijke Stichting Milieu
keur. Taak was tot een "versim
peld" roetsingssysreem te komen.
ZOmer 2008 werd het Tim ber Pro
cu rement Assessme nt System (zie
TPAS) voltooid. Maar daarmee is

. de rust nog niet weergekeerd.

A fgelopen november kwam
de commissie met de eerste
roersiagsresulraren, Niet

alleen FSC maar ook de duur
zaamheidscertificaten PEFC
Duitsland en PEFC Finland volde
den. De commissie buigt zich nu
over PEFC International. Als zij
dat systeem accepteert zouden alle
landen me t een nationaal PEFC
certificaat automatisch het Neder
land se du urzaamheidss tempel
krijgen. Zover is het nog niet.

Want TPAC eist aanscherping van
sociale criteria en meer betrokken
heid van ngo's bij bosbeheer.
PEFC-woordvoerder Thorsten
Arndtis "vol vertrouwen".

PEFC International is belang
rijk . Tweederde van de gecertifi
ceerde bossen in de wereld heeft
een PEFC-certificaat, meest in Eu
ropa en Noord-Amerika. En de in
Genève gevestigde koepelorgani
satie wil uitbreiden naa r Azië,
Afrika en Latijns-Amerika.

Maar er bestaat van de kant van
de ngo's nog aldoor scepsis . "Ik
hou mijn hart vast", zegt Gemma
Boetekees, werkzaam bij de chris
telij ke hulporganisatie ICCO. Zij is
voor deze ngo actief in veel kleine
bosprojecten in ontwikkelingslan
den. Volgens haar gaat PEFC er te
snel vanuit dat de bosexploitatie
goed is geregeld als het eenmaal in
de wet staat. Een land als Papoea
Nieuw Guinea heeft weliswaar een
goede boswetgeving. "Maar mili
tairen gaan dan naar de lokale be
volking voor een handtekening,
veelal voor buitenlandse conces
siehouders", zegt zij.

En behalve scepsis is er nog al
door kritiek. Volgens Dan iélle van
Oijen van Milieudefe nsie heeft de
commissie de toetsing "niet alleen '

versimpeld maar ook versoepeld" .
De ngo's liggen al met het kabinet
in de clinch omdat het zich vol
gens hen te weinig hard maakt
voor bestrijding van illegaal ge
kapt hout. waardoor tropische
wouden verdwijnen en duurzaam
hout oneerlijke concurrentie on
dervind t. Volgens het Wereldna
tuurfonds is eenvijfde van de EU
houtimport illegaal ofverdacht.

Directeur Hans Stout van FSC
Nederland kri tiseert de besl issing
van de commissie om PEFC Fin
land goed te keuren. De inheemse
Sami (Lappen) zij n volgens hem
nauwelijks bij de boscertificering
betrokken, en oerbossen worden
onvoldoende beschermd. Uit on
de rzoek van de commissie bleek
echter dat er volgens de meeste Sa
mi zelf geen probleem is. Zij heb
ben voldoende weid egebieden in
de bossen. En de Finse oerbossen
liggen meest buiten pro ductiege
bieden in beschermde parken.
Daarmee is meteen het verschil
tu ssen het nieuwe en het mislukte
toetsingssysreern aangegeven. Bij
de praktische uitwerking wordt
meer ruimte gelaten. Het gaat vol
gen s TPAC-voorzitter (en oud-mi
lieuhoogleraar) Helias Udo de
Haes om de vraag of het bosbeheer

Bij timmerbedrijven als Doomenbal in Veenendaal wordt vingerlassen toegepast om van korte stukken hout een langer stuk te maken. De stukke:
groeven gefreesd om het hech tvlak voor de lijm zo groo t mogelijk te maken. Door zo het gebruik van gezaagd hout te 'op timalise ren ' hoeven mini

Meeste hout voor papier
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Nederlandverbruikt per inwoneriets
meer dan 1m3 hout per jaar. meerdan
het Europees gemiddelde. bijna twee
keerzoveel als degemiddelde
wereldbewoner, maar slechts de
helftvanhetAmerik.aanseverbruik.

Nederlands verbruik
naar toep assing
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PEFC (Pro
gram for En
dorsementof ~EFC-
Forest Certifi- ...
cation) is een
mondiaal systeem (meerge
richt op bedrijven dan consu
menten) van onderlinge er
kenning van nationale certifi
ceringssystemen, gebaseerd
op Europese afspraken.

Het in 1993
door milieu-,
rnensenrech
tenorganisa
t ies, inheemse
volken en houtsector opge
richte netwerk FSC(Forest
Stewardship Council) kwam
als eerste met internationaal
toepasbare criteria voor duur
zaamheid.

beschikbaar dat als duurzaam aan
klanten kan worden aangeboden.
Ook kan zijn bedrijf meer met
PEFC naar buiten treden.

In Nederland is minder dan de
helft van de bossen gecertificeerd.
.,Daar kan PEFC iets voor beteke-
nen", zegt Kees Boon. Hij is voor
zitter van het september 200S op
gerichte PEFC-Nederland. Boon
kondigt een campagne aan om de
naamsbekendheid van PEFC te
promoten. Hij wijst erop dat de
Nederlandse houtimpo rt groten
deels uit PEFC-hout bestaat, maar
dat weinigen dit weten.

Directeur Stout van FSC Neder
land wil niet van concurrentie
spreken. ..Maar ik zal wel voortdu
rend duidelijk maken dat wij beter
zijn", zegt hij. PEFC-woord voer
der Arndt spreekt dat tegen. Hij
roept op totsamenwerking, vooral
nu duurzaam bosbeheer door de
klimaatverandering een belangrij
ker prioriteit is en nog maar 10
procent van het bos in de wereld
een du urzaamheidcertificaat
heeft . ..Discussiëren of de hybr ide
auto van het ene of van het andere
merk beter is helpt niet bij onze
gemeenschappelijke inspannin
gen om de SUV's van de weg te
krijgen", zegt Arndt.

op de hoofdthema's op orde is.Het
is niet meer nodig dat aan elk af
zonderlijk criterium letterlijk
wordt voldaan . ..Bovendien zijn
niet alle criteria te objectiveren of
meetbaar", ald us Udo de Haes.

A djunct-directeur Paul van
den Heuvel van de Vereni
ging van Nederlandse

Houtondernemingen (VVNH) is te
spreken over de commissie...Wij
vinden dat PEFC dezelfdegarantie
op du urzaamheid geeft als FSC: '
Hij hoopt dat ook PEFC Internati
onal wordt goedgekeurd. Dat zou
de houtbedrijven rompslomp be-
sparen, omdat zij Fins en Duits
PEFC-hout nu gescheiden moeten
houden van ander PEFC-hout. Al
moet volgens Van den Heuvel wel
de bereidheid van commerciële af
nemers en consumenten groter
worden om producten van duur
zaam hout aan te schaffen . De eco
nomische crisis helpt niet daarbij.
De verenig ing steunt daarom het
pleidooi van ngo's voor fiscale sti
mulering van duurzaam hout.

..PEFC International is voor ons
ook commercieel interessant" ,
zegt Jeroen Voges, milieucoördi
nator van drukkerij Roto Smeets
de Boer. Er komt dan meer papier

versimpeld maar ook versoepeld".
De ngo's liggen al met het kabinet
in de clinch omdat het zich vol
gens hen te weinig hard maakt
voor bestrijding van illegaal ge
kap t ho ut, waar door tropische
wouden verdwijnen en duurzaam
hout oneerlijke concurrentie on
dervindt. Volgens het Wereldna
tu urfonds is eenvijfde van de EU·
ho urimport illegaal ofverdacht.

Directeur Hans Stout van FSC
Nederla nd kritiseert de beslissing
van de commissie om PEFC Fin
land goed te keuren. De inheemse
Sami (Lappen) zijn volgens hem
nauwelijks bij de boscertificering
betrokken, en oerbossen worden
onvoldoende beschermd. Uit on
derzoek van de commissie bleek
ech ter dat er volgens de meeste Sa
mi zelf geen probleem is. Zij heb
ben voldoende weidegebieden in
de bossen. En de Finse oerbossen
liggen meest buiten productiege-
bieden in beschermde parken.
Daarmee is meteen het verschil
tussen het nieuwe en het mislukte
toetsingssysteem aangegeven. Bij
de praktische uitwerking wordt
meer ruimte gelaten. Het gaat vol
gens TPAC-voorzitter (en oud -mi
lieuhoogleraar) Helias Udo de
Haes om de vraag of het bosbeheer

een langer stuk temaken. De stu kken worden onder hoge druk aan elkaar gelijmd. In het houtzijn V-vormige
{hout te 'optimaliseren' hoeven mind er bomen te worden gekapt. Foto NRCHandelsblad, Rien Zilvold

Het TPAS(Timber Procure
ment Assessment System) is
de Nederlandse meetlat om
te bepalen welk gecertifi
ceerd hout als duurzaam ge
produceerd kan worden aan
gemerkt. Op een aantal
hoofdprincipes moet positief
worden gescoord, waarvan
de belangrijkste zijn: behoud
van bos en biodiversiteit, bij
drage bosexploitatie aan lo
kale economie en werkqele
genheid. betrokkenheid 10·
kale en inheemse bevolking,
veilige werkornstandiqhe
den, transparantie en certifi 
cering van hele prod uctieke
ten, besluiten in samen
spraak met belangh ebben
den met beroepsmogelijk
heid. Bij alarmerende lnfor
matie kan herevaluatie
plaatsvinden

O meer informatie:
www.tpac .smk.nl.


