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STICHTING PROBOS

DOEL BINNEN HANDBEREIK
Terugkijkend naar het programma 'duurzaam hout' van Probos is 2010 ongetwijfeld het
jaar van de emballage- en palletindustrie. Alle bedrijven besloten dit jaar om hun Chain
of Custody vóór 2012 te laten certificeren. Hoewel op dit moment slechts enkele
ondernemingen zijn gecertificeerd, nemen wij aan dat het alle fabrieken gaat lukken.
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ovendien hebben wij begrepen dat er sancties op staan wanneer het de em ballage - en
palletfab rika nte n niet lukt. D eze sector qe-

bru ikt al een behoorlijk aa ndeel gecertificeerd
hout, maar dat hout 'verliest' zijn keurm erk wenneer de bedri jven niet gecertificeerd zijn . Dat

gaat dus vlot veranderen, waardoor de ze sector
in één kla p beh oo rlijk bijdraagt aan he t ove rheidsbeleid op dit gebied. Of de fabrieken uit eindelij k mee r gec ertificeerd hout gaa n ge brui-

ke n, ha ngt na tuu rlijk oo k af van de vraag.
Overheden hebben weinig keus, want zij zijn
ver pl ic ht ge heel of grotendeels du ur zaam in te

kope n.
nde re klante n hebbe n ec hte r wel de ke us
en het is du s de vraag of ze zullen kiezen
voo r duu rzaa m. Enke le multinationa ls he bA
ben al interesse getoo nd en zij zette n de eerste
stappen, al bleek he t afgelopen oktober bijvoorbee ld nie t eenvoud ig om de ze be drijven te strikken als spreker op het symposium 'Verpa kkingen
van duurzaa m gep roduce e rd hout; nut e n nood zaak '. He t aa ntal bez oe kers uit de klante nkring
van de industrie viel eerlijk gez egd ook wat
tegen. Houte n ve rpak kingen zijn nauwelijk s
zichtbaa r voo r de co nsumen t en er wordt vooral
~ inge koc ht op pr ijs.
~ A
fnem ers ervaren weinig dr uk om verpak~
kingen va n duurzaa m ge producee rd hout
~
te kope n of te hure n. Er is dus nog ee n
~ lan ge weg te gaa n om te zor gen da t c nder ne-

mingen ook (tijdelijke) houten ve rpak kinge n
meenemen in hun ""1VO- be leid. Gel ukkig heeft
Probos nog wel wat acties in pe tto vanuit haar
pro ject, dat ze samen met de emba llage - en pal let industri e uitvoer t.
robos richt zich me t haa r duu rzaam-hout progra mma nie t alleen op de emba llage- en
pa llet pro ducenten. Er wordt met veel sec tore n samengewerkt. Bijvoorbe eld met de
bo uw. Ook da ar zijn dit jaar in samenwerking
met Bouwen d Nede rland successen geboe kt.
Het aa ntal gecert ifice e rde bo uwbe drijve n is in
twee jaar tijd meer dan verviervo udigd. O f dat
ook ge res ulteerd heeft in ee n gro te r pe rcentege duu rzaa m geteeld hout is nog niet be kend.
Dat zou de n we graag weer eens meten. In
2 008 zate n we op 33,8% du urzaa m geprodu ceerd hou t op de Ne de rla nd se ma rk t e n met
alle inspa nningen van overheden, het houtbedrijfsle ven , certificeri ngssyste men e n meer partijen , moet 5 0 % in 2 011 haa lbaa r zijn. Ee n doel
da t dus binne n handbe re ik ligt. Aa ndachtsp unt
hie rbij is wel dat e r geen co ncessie s wor de n gedaa n aa n wat als duurzaam ge produceerd hout
bestem pe ld wordt!
oe de be ste kbep alinge n inzake duu rzaam
geproduceerd hout zijn een be la ngrijke
voorwaa rde om uite inde lijk ook het gewe nste hout in het be tre ffend e project toegepas t te krijge n. Probos werk t in da t kad er aa n de
integ ratie van sta ndaa rd bepalingen in de RAWe n STABU-syste ma tie k e n
zal vervolg ens flink op de
trom slaan , zodat bes tek sch rijve nd Nederland op
de hoogte is van de nieu we be pa lingen e n deze
toepast.
robos richt zic h niet
a lleen op duurz aa m
houtge bruik,
maa r
bijvoorbeeld ook op het
be he e r van Nede rla ndse
- en in mindere mate bu itenlandse ~ bossen. Hoe
staat het met de houtproduct ie in het Ne de rla ndse
bos? Hout is na tuurlijk van
be la ng voor de werkgele-
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gen he id en draagt (in be perkte ma te) bij aa n de
Nede rlan dse economie. Dit zijn echter ove rwe gingen die de me e ste individu ele bo seige na ren
niet over de streep zullen tre kke n om hout te
oogste n. Wat voor he n wel van be lang is, is de
bijdrage die houtverkopen le ver e n aan de economie van he t bosbedrijf e n de stu ring die gegeven kan wor den aan het bos. Houtk a p kan bij
deskund ig beheer bijvoo rb ee ld bijdragen aa n
de biodiversitei t en de belevi ngswaa rde .
oc h wordt houtoogst nie t door alle groepen
in de same nleving ge zien als iets da t th uishoo rl in een deel van onze bossen . Gebrek
aan inzich t in de effecte n van houtoogst zijn een
bela ngrijke reden hiervoor. Daa rom crqeniseerde Probos in sa menwerking met vier la ndgoe dere n op 14 november een Houtoogstd ag ter gelege nheid van de honder dste ve rjaardag van de
Koninklijke Nederl a ndse Bosbouw Verenig ing.
On da nks he t zeer slechte wee r kwa me n hie r
toch bijna tweedu izend mensen op af. Dit vraagt
om een vervo lg.
e nat uur lijkt aan het koriste eind te tre kken bij o nze nieuwe rege ring. He t is niet
ondenkbaa r dat juist houtproduct ie, als be la ngrijke fina nciële drage r van bosbe heer, meer
politieke en be leidsma tige aan dac ht zal krijgen.
Dit zou wel een tr en dbreuk zijn, want de aan dach t voor houtp ro duct ie van de overhe id was
het afgelopen decennium zee r beperkt.
ot slot: 2 0 11 is het door de VN uitge roe pe n
Inte rnati onaal Ja a r van het Bos. Venzelisp rekend gaat Probos in dat kader ac tivitei ten o ntplooie n. Met één daa rva n is Prob os
sa me n me t hout import e ur Tota l Timber re eds
gestart. Probos ontva ngt een bijdrage voor e lke
kub ieke meter FSC· e n PEFC -ge cert ifice er d
hout en zal daarmee zor ge n voor aanplant van
inhee mse boom- en st ruiksoo rten die zeldzaam
zijn geworden in het Nede rla ndse bos. De be tre ffende soorten spelen een cruciale rol in he t
ecologisch functione ren van het bos. Beide pa rtijen willen graag deze aan plan tacti e uitbreid e n.
Een uitstekende kans voor het houtbed rijfsle ve n
om zich in het Inte rnationaal Jaar van he t Bos
van haar goede kant te laten zie n. Met an de re
woorden: houtbedrijfsleven me ld ut
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