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et plan was om twee bosgebieden in
Oekraïne volgens de regels van FSC te
certificeren en zo duurzaam bosbeheer in
het la nd te stimu leren. Dat lukte. Het plan
was ook om 1.000 kuub hout. waaronder

eiken en grenen, uit die gebieden op de
Nederlandse markt te brengen. Dat gaat om
diverse redenen moeizamer dan gedacht.

FSC·HANDEl STIMULEREN
De EVD houdt zich als agentschap van het rni

nisterie van Economische Zake n bez ig met het
stimu leren en ondersteunen van de acti viteiten

van Neder landse be drijven, ove rheden en ken 
nisinstell ingen in het buitenland. In 2006 werd
er een project gestart voor het stimule ren van

duurzaam bosbeheer in O ek raïne, en daa rmee
van de handel tussen dat land en het onze. De
EVD vond in Stichting Probos en FO RM
Internat ional de part ijen om het project samen

met bosbouwers, over he de n en wete nschappers
in Oekraïne uit te voeren. FSC -certifice ring van
de bosgebieden Huty in de regio Kharkiv en
Horodn itsia in Zytomyr (samen 65.000 hectare
bos) moest duurzaa m bosbeheer in het O cst
Europese land op gang bren gen. Deze hoofd
ambitie viel in dr ie subdoelen uiteen: bijdragen
aa n duurzaam bosbehee r, de bosbouwsector
verste rken doo r middel van ce rt ifice ring en het
verbete ren van de hande l tussen Nederland en
Oekraïne inzake hout met een keur merk .
FO RM, Probos en de and ere partners realiseer
den het eerste subdoel, en in het verlengde
daarvan het tweede. Intussen hadden vijf
Nede rlandse bed rijven zich als potentiële afne
mer s aan het project verbonde n: vloerenpro du
cent Hout van Hout, PontMeyer, Mar ius van
den Berg, SelectWood en de Fabe r Halbe rtsma
Gr oep . Dat e r FSC-hout uit Hutyen Horodnitsia
naar Nederland zou komen leek slechts een
kwestie van tijd. Om het geheel nog eens een
ext ra duw in de goede richting te geven , elsme 
de om over de stand van zaken te ber ichten,
werd e ind 20 0 8 nog een semina r in Ape ldoorn
gehouden. Nu blijkt echter dat het aanbod van
FSC-hout uit Hutyen Horodnitsia nog niet op
het gewenste peil is.

NIET MISLUKT Namens FO RM International
verte lt G ijs Breukink da t SelectWood inmiddels
op beperkte schaal hout uit Huty afneem t. In het
geval van het bosgebied Horodnitsia wordt nog
gewerkt aan een hande lsovereenkomst met één
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ol meer Nederlandse ondernemingen. Breukink
geeft toe dat de stroom FSC·hout die vanuit
Oekraïne zijn weg naar Ned erland vindt nog
lang niet op niveau is. "Er zijn grote cultuurver
schillen tussen Oekraïne en Nederland als het
op zakendoen aank omt. De c risis heeft er nog
toe bijgedragen dat het realise ren van hande l in
FSC.hout uit de genoemde geb iede n moeizaam
verloopt."
Paul Hol, direc te ur van FOR M Inte rnational:
"lvlet name de communicatie tussen de bet rok
ken partijen in Nederland en Oekraïne blijkt
lastiger te verlopen dan vooraf door de EVD was
geformuleerd . Daarn aast gaat het om doo r de
staat beheerde bossen, wat een vrij ste rke hië ·
rerchie met zich meebreng t." Door diverse oor
zaken is het project daarom nog niet geslaagd:
de certificering van de bosgebieden is een feit,
en daardoor is de Oekraïen se bosbouwse ctor
versterkt. De handel met Nederland in FSC·
hout is dat echter niet.
"Maar dit project is absoluut niet mislukt", bena 
drukt Pau l Hol. "He t traject werd formeel in
2008 al afgerond, maar in ove rleg met de EVD
is beslot en tot e ind 2010 doo r te werken aan het
op gang brengen van FSC ·houts trome n uit de
betreffende geb iede n naa r Nederland. We wil.
len het project voor a lle part ijen in beide landen
goe d te n e inde brengen," Daarb ij worden nleu
we act ies onde rnomen en missies geo rganisee rd
om alsnog handelscon tacten tussen de aanb ie
ders van het hout en de potentiële Nederlandse
afnemers te realise ren .
Ook Probos e rkent dat het project nog niet qe
slaagd is, al speelt de sticht ing in het verde re
traject geen bepa lende rol. Mark van Benthem:
~ FORM heeft het voortouw,wij waren vanal het
beg in meer een onderaannemer. Wij hebben
ons vooral beziggehouden met het c reëren van
meer draagvlak voor duurzaam bosbeheer in
Oekraïne en haar bosbouwsector, en met de
FSC.ce rtifice ring van Hutyen Horodnitsia. En
die voornemens zijn met succes gehaa ld, we
krijgen vee l positieve react ies en goe de leed
back. Bovend ien ontvangen we de nodige ver
zoeken om soortgelijke projecten e lders in het
land uit te voeren ."
Maar zoals ge zegd is van een geheel succes nog
geen sprake, benadrukt Van Benthem. "Het sti
muleren van de handel is voor de EVD net zo
belangrijk als de andere subdoelen, en a ls cp 
dra chtgever betaa lt de EVD pas uit als alle oog
merken zijn gereal iseerd . Daarom is ook voor
ons het project nog niet afgerond. Omdat wij
goede contact en hebben met de Nederlandse
houthandel hebben wij eerder al bijgedragen
aan het be trekken van bedrijven bij dit project,
en waar nodig en moge lijk zullen we FORM
daar bij blijven helpen ."

KWALITEITSEISEN Het betr ekken van nieuwe
onde rne minge n bij het project is nodig omdat
van de vijf oorspronke lijke bet rokkene n a lleen
SelectWood volgens FORM nog met zeke rheid
deelneemt. G ijs Breukink: "Pont Meyer was op
zoek naar vuren en dat bleek in deze geb ieden

niet voorhanden. Daarn aas t voldoe t het eiken 
en grenenhout niet aan de kwaliteitseisen die
Hout van Hout en de Fabe r Halbertsma Groep
stellen . Marius van den Berg is bij mijn weten
nog wel geïnteresseerd, maar dit bedrijf neemt
nog geen hout uit de bossen in kwestie af."
Dat de reden en waarom de gen oemde bedr l]
ven afhaa kten voorzien hadde n kunnen worden,
bestr ijdt Breukink. "Vooraf was hee l weinig beo
ke nd over wat de bossen in huis hadd en. Wij
hebben same n met Probos de be langste lling van
dive rse Ned erlandse firma's voor FSC·hout uit
Oekraïne gepolst. Vijf onde rnemingen toonden
die be langstelling, maar al snel bleken de bossen
in dr ie gevallen niet te bieden wat zij zochten.
Daarom eindigde hun betrokkenheid en zijnwij
op zoe k gegaan naar andere poten tiële afne
mers van het hout:
Eén van de ondernemingen die oorspronkelijk
deelnamen was de Faber Halber tsma Gr oep .
"Wij zijn een betrokken bedrijf dat duurzaam
bosbeheer een warm hart toedraagt. Van keel
kap profiteert immers niemand", ve rtelt Ton
Smit van Fabe r Halbe rtsma. "Dus toen FO RM
aank lopte met een project waarbij twee bosge 
bieden in Oekraïne FSC. cert ifice ring zouden
verkrijgen om vervolgens hande l tussen
Nederland en die bosgebiede n op te zetten,
zagen wij een mooie gelegenheid om onze be
trokkenheid bij duurzaam bosbeh eer nade r in
vulli ng te ge ven."
Toch bleken de Oekraïense bossen niet te bie
den wat Fabe r Halbe rtsma zocht, ve rte lt Smit.
"Wij kopen he t hout ge zaagd en in het ge valvan
naaldhout is een behandeling teg en schimmel
dan essentiee l. Anders is het hout na een lang
transport beschimmeld en kunnen wij er geen
pallets voor onze klanten meer van maken,
onder meer omdat die cliënten in de voedselIn
dustrie werken . He laas konden de Oekraïense
bosbo uwers het hout niet tegen schimmel be
hande len. Erg jammer, maar doo r dat soo rt
praktische problemen hield het voor ons op.
Wanneer de ge noem de behandel ingen echte r
alsnog moge lijk blijken, ga an wij graag wee r met
de betrokken part ijen om tafe l."
Intussen moet de verlenging van de insper min-
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gen zoals door FO RM en de EVD cver eençe
komen er uiteindelijk toe leiden dat er lOOO
kubieke meter FSC·hout de kete n in wordt qe
holpen, hetgeen oorspronkelijk als doelste lling
was geformuleerd. Een 'substantieel de el' daar
van moe t op de Nederlandse markt komen .
~Veel is al ge rea liseerd, nu hebben we nog zo'n
anderhalf jaa r de tijd om die 100 0 kuub deed 
werkelijk de ke te n in te helpen, en dus om het
project goed af te ronden . Bij het Stat e Fores t
Committee, e igenlijk de spil in het opzetten van
hande lsre laties tussen de State Forest
Enter prises en andere partije n, is er op aenqe
drong en dat zij mee ruimte creëren voor de
handel met Nederlandse bedrijven. Naar ve t 

wachting zal het SFC dit positief oppakken
zodat het laatste onde rdee l van dit project afge.
rond kan werden",aldus Paul Hol.

LOKALE PARTNER Alleen SelectWood koopt
vooralsnog hout uit Huty in,al stelt Karel Nienhuis
dat het om beperkte hoeveelheden gaat. "En daar
zijn verschillende oorzake n voor, waaronde r de
economische crisis. Er is wel aanbod in ruw elken
hout vanuit de Oekraïense bossen, maar de vraag
is er nauwelijks. Wij werken nu aan het inregelen
van de productielij n van Se lectWood Oekraïne,
en ik verwacht dat we vanaf oktobe r het
Oekraïense FSC-hout ter plekke kunnen gaan
bewerken en zoeindproducten 0 pdeNederlandse
markt kunnen gaan zetten."
Nienhui s erkent dat zijn bedrijf e rvan profiteert
dat het al langer in Oekraïne actief is, wat ook
met het oog op de zakencultuur aldaar van groot
belang is. "Slechts een kle in deelvan de besbeu 
wers ziet daar de betekenis van FSC in. Alleen
als je rege lmatig langsgaat en met de juiste men 
sen praat kun je aan FSC ·hout komen. Wij heb
ben een lokale partner die dat doet ."
SelectWood heeft e igenlijk niets meer met de
afronding van het project te make n. We l denkt
Nienhuis dat FO RM en de ande re betrokkenen
een realistisch doe l voor ogen heb ben. "De cul
tuur is be langrijk, maa r de stand van de econo
mie is dat ook. Die 1000 m3 FSC-hout in de
keten vóór e ind 2 010 is zeke r haa lbaar, mitsde
economie verbetert." _
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