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Gebrek aan FSC-kennis Donderdag 2 februari 2012 

Om FSC-partners te helpen de echte toepassing van FSC-hout goed onder de knie te krijgen gaf 
FSC Nederland eind 2011 Stichting Probos opdracht om achttien bouwprojecten te evalueren. Drie 
gemeenten en elf woningcorporaties, allen FSC-partner, droegen projecten aan. Per project is 
nagegaan hoe het proces is verlopen van aanbesteding tot uiteindelijke oplevering. Het blijkt dat men 
vaak goed begint maar dat men verder in het traject steken laat vallen. 

De conclusies van het onderzoek zijn pittig. Mark van Benthem van Probos: "De evaluatie toont aan 
dat de borging van toepassing van FSC aan de voorkant -in bijvoorbeeld het bestek- veelal goed is 
geregeld, maar het daadwerkelijk gebruik vaak nauwelijks gecontroleerd wordt. Hier speelt ook 
kennisgebrek een rol. De helft van de onderzochte partners werkt met gecertificeerde aannemers en 
denkt dat controle dan helemaal niet meer nodig is. De betekenis van de eindfactuur als uiteindelijk 
bewijsmiddel is vaak niet duidelijk. Die leemte in kennis is er overigens niet alleen bij de 
opdrachtgever, maar ook bij de aannemer. FSC Nederland kan zeker een rol spelen om die kennis te 
vergroten."
Uit de evaluatie blijkt ook dat de FSC-vereisten in geval van klein onderhoud bij zowel aannemers als 
woningcorporaties worden beleefd als 'veel administratieve rompslomp'. Gevolg is dat een aantal 
corporaties helemaal geen eisen stelt aan hout dat bij dagelijks onderhoud wordt gebruikt. FSC 
Nederland zal dit onderwerp bespreken met FSC International en de certificerende instanties om 
hiervoor een werkbare oplossing te vinden. 

Houten schaats op natuurijs 

Nu het weer is omgeslagen naar serieuze vorst komt schaatsen op natuurijs binnen bereik. Daarom 
zal op woensdag 8 februari de wedstrijd om de Houten Schaats worden verreden bij Ankeveen. 

Lees verder >>

Meer orders woningbouw 

Van december op januari groeiden de orderportefeuilles in de bouw tot een gemiddelde van 6,2 
maanden, ruim 0,2 maand meer. Het Economisch Instituut voor de Bouw spreekt van een licht 
herstel dat alleen aan de wegenbouwers voorbijgaat. 

Lees verder >>

Krimp in meeste sectoren 

In 2012 komt er in de meeste sectoren een einde aan een korte periode van productietoename. In de 
bouw slaat de krimp het hardst toe nadat deze sector in 2011 juist de hoogste groei liet zien van de 
commerciële sectoren. De groothandel vertoont in 2012 nog wel een volumestijging. In vergelijking 
met de gemiddeld hoge groei van de afgelopen jaren heeft ook de groothandel echter duidelijk last 
van de economische tegenwind. 

Lees verder >>

Wonen op pallets 

De Vlaamse Karlijn Vandermeersch heeft een bijzondere studentenkamer, die geheel bestaat uit en 
is afgewerkt met houten pallets of onderdelen daarvan. 

Lees verder >>

Meer nieuws 

Meer nieuws en achtergrondinformatie wordt gepubliceerd in Houtwereld nr. 3 die verschijnt op 3 
februari 2012. 


