
'Voldoening'
Mark van Benthem (33) is

senior adviseur bosbeheer en
houtketen bij het kennis- en
innovatiecentrum Probos.

"Hout is één van de mogelijk heden
om hos ee n waarde te geven en is

daarmee ook een ka ns om da t hos

goed te beher en en in stand te hou

de n. Het is a lleen daaro m al van
groot belang dat we hout blijven

gebruiken, mits nat uurlijk aantoon
baa r du urza am ge produceerd.

Duur zaam bos be heer loopt als een
rode draad door mijn werkza me

leven. Ook bij Probos ligt mijn ex
pert ise voo rna melijk hij een goede

belange nafweg ing voor he t hos e n
Nederla nd is één van de lande n die

daar een verschil in kan make n.
De vraag naar duurz aa m gep rod u

ceerd hout is wereldwijd nog niet
zo he e l erg groot. Wi l je we l die st i

mula ns be houden om bossen duur 
zaam te be he ren dan is het belang
rijk wat we hier doen. Daar zie ik
nut en nood zaak we l van in. De
hout sector is een vrij co nservatieve

sector, maa r je zie t wel da t meer
en meer bedrijven du urzaam he id

omarmen. Ook de VVNH maakt er
momenteel echt werk van.

Waarom dat bij bedrijven vro eg e r
ande rs is gewees t, begrijp ik niet .

Hoe je he t oo k wendt of keert: he t
is toch je eigen gro ndstof die je

zeke r moe t stellen, ook om je be 
drijfaan een volgen de generatie te
kunne n ove rd ra gen.

Ik geef nu trai ningen ove r duu r

zaam inkopen voor ove rheden.
Dan zie je da t ze bij Rijkswaterstaat

en de waterscha ppen we l weten
waa r, bijvoorbee ld, FSC voor staat.

Maa r bij onde r andere de mensen
van het minister ie van Justitie , die

pa pier , meubila ir en dergel ijke in
kope n, is dat anders. Zij hebben

weini g feel ing me t he t product
hout. Daa rom o rganiseren we die

traininge n in he t bos e n gaa n we
naar ee n innovatieve, enthousiaste

hout verwerker. Ze zien wat duur
zaa m bos be heer in de prak tijk be 

tek e nt e n hoe het hout bewerkt en
gesch e iden word t. En da t werkt.

In de ochtend begint de disc ussie
en vinde n velen het nog een hoop

gedoe. Je merkt zelfs dat me nsen
moeite hebben om voo r het pro

duct hout te kiezen. De hou ding is:
'Late n we er maar va naf blijven,
want da n blijft er bos over voor de

orang-oetang .' Maar aan het e ind
van de dag zijn ze a llemaal enthou 

sias t e n we ien ze waarvoor ze het
doen, hoe ze het moeten doen en

dat het nie t ingewikkel d hoeft te
zijn. Da n he bben we winst geboekt.

Dat he t me lukt e ntho usia sme voor
het produ ct hou t e n he t bos over te

brengen, daa r haal ik voldoe ning
uit." .


