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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 le ren. 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 rede ne n moeizamer dan gedacht.

FSC·HANDEl STIMULEREN
De EVD houdt zich als agents chap van het rninisterie van Eco nomische Zake n bez ig met het
stimu leren en onder steunen van de acti viteiten

van Neder landse be drijven, ove rheden en ken nisinstell ingen in het buitenland. In 2 0 0 6 werd
er een pr oj ect gesta rt voor het stimule ren van

duurzaa m bosbehe er in O ek raïne, e n daa rme e
van de handel tussen dat land e n het onze. De
EVD vond in Stichting Probos en FO RM
Internat iona l de part ije n 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 (same n 65.0 00 hectare
bos) moe st duurzaa m bosbeheer in het O c stEuropese la nd op gang bren gen. Deze hoofdambitie viel in dr ie subdo elen uiteen: bijdragen
aa n duurzaam bosbehee r, de bosbo uwsector
verste rken doo r middel van ce rt ifice ring en het
verbete re n van de hande l tussen Ne derland en
Oek raïne inzake hout met een keur merk .
FO RM, Probos en de and ere partners re aliseerden het eerste subdoel, e n in het verl engde
daarvan het tweede. Intussen hadden vijf
Ned e rlandse bed rijven zich als potentiële afnemer s aan het project verbonde n: vloere npro duce nt Hout van Hout, PontMeye r, Mar ius van
den Be rg, SelectWood en de Fa be r Halbe rt sma
Gr oep . Dat e r FSC -hout uit Hutyen Horodn itsia
naar Nederl and zou komen le ek slechts een
kwe stie van tijd. Om het geheel nog eens e en
ext ra duw in de goede richting te geven , elsme de om over de stand van za ke n 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 Bre ukink da t SelectWood inmiddels
op bepe rkte schaal hout uit Huty afneem t. In het
geval va n het bosgebied Hor od nitsia wordt nog
gewe rkt aan een hande lsovereenkomst met één

HOU TWERELD • JAARGANG 62 • N U M MER 17 · 10 SEPTEMBER 200Q

ol me er Nede rlandse ondernemingen. Bre ukink
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 cultuurverschillen tussen Oekraïne en Ned erland als het
op zakendoen aank omt. De c risis heeft er nog
toe bijgedragen dat het realise re n va n hande l in
FSC. hout uit de genoemde geb iede n moeizaam
ve rloopt."
Paul Hol, direc te ur van FOR M Inte rnatio nal:
"lvlet name de communicatie t ussen de bet rokken partijen in Nederland en Oe kraïne blijkt
lastiger te verlopen dan voo raf do or de EVD was
geformuleerd . Daarn aast gaat het om doo r de
staat beheerde bosse n, wat een vrij ste rke hië ·
rerchie met zich meebreng t." Door diverse oorza ken is het project daarom nog niet geslaagd:
de certifice ring van de bosgebieden is een feit,
e n 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 dr ukt Pau l Hol. "He t traject we rd 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 bre nge n van FSC ·houts trome n uit de
betreffende geb iede n naa r Nederl and. We wil.
len het project voor a lle part ijen in beide landen
goe d te n e inde bre ngen," Daarb ij word en nleuwe act ies onde rnome n en missies geo rganisee rd
om alsnog handelscon tacten tussen de aanb ieders van het hout en de potentiële Nederlandse
afnemers te realise ren .
Ook Pro bos e rke nt dat het project nog niet qeslaagd is, al spe elt de sticht ing in het verde re
traj ect geen bepa lende rol. Mark va n Be nthem:
~ F O R M heeft het voortouw,wij waren vanal het
beg in meer een onderaannemer. Wij hebben
ons vooral beziggehouden met het c reëren va n
meer draagvlak voor duurzaam bosbeheer in
Oekraïne en haar bosbouwse ctor, en met de
FSC. ce rtifice ring van Hutyen Horodnitsia. En
die voorne me ns zijn met succes gehaa ld, we
krijgen vee l positieve re act ie s en goe de lee dback. Bovend ien ont vangen we de nodige verzoeken om soortgelijke projecten e lders in het
land uit te voeren ."
Maar zoals ge zegd is van een geheel succ es nog
geen sprake, benadrukt Van Be nthe m. "Het stimulere n 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 oogmerken zijn gereal iseerd . Daarom is ook voor
ons het project nog niet afger ond. Omdat wij
goede contact en hebben met de Nederlandse
houthandel hebben wij eerd er 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 oor spronke lijke bet rokkene n a lleen
SelectWood vo lge ns FORM nog met zeke rheid
deelneemt. G ijs Breukink: "Pont Meye r was op
zoe k naa r vure n en dat bleek in deze geb ieden
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niet voorhande n. Daarn aas t voldoe t het eiken en grenenhout niet aan de kwaliteitseisen die
Hout van Hout en de Fabe r Halbertsma Groep
stellen . Mariu s van den Be rg is bij mijn wete n
nog wel geïnteresseerd, maar dit bedrijf neemt
nog geen hout uit de bossen in kwestie af."
Dat de reden e n waarom de gen oem de bedr l]ven afhaa kten voorzien hadde n kunne n worde n,
be str ijdt Bre ukink. "Voor af was hee l weinig be o
ke nd over wat de bosse n in huis hadd en. Wij
he bbe n same n met Pro bos de be langste lling van
dive rse Ned erl andse firma's voor FSC· hout uit
Oekraïne gepolst. Vijf o nde rne mingen toonden
die be langstelling, maar al snel bleken de bossen
in dr ie gevallen niet te bieden wat zij zochten.
Daa rom eindigde hun betrokkenheid en zijn wij
op zoe k gegaan naar andere poten tiële afnemers van het hout:
Eé n van de ondernemingen die oorspronkelijk
deelnamen was de Faber Halber tsma Gr oep .
"Wij zijn ee n betrokken bedrijf dat duurzaam
bosbeheer een warm hart toedraagt. Van kee lkap profiteert imme rs niema nd", ve rtelt To n
Smit van Fa be r Ha lbe rtsma. "Dus toen FO RM
aank lopte met een project waa rbij twee bosge bieden in Oe kraïne FSC. cert ifice ring zouden
verkrijge n om ve rvolgens hande l tusse n
Nederland e n die bosgebiede n op te zetten,
zagen wij een mooie gelegenheid om onze be trokkenheid bij duurzaam bosbeh eer nade r invulli ng te ge ven."
Toch ble ken de Oekraïense bossen niet te bieden wat Fabe r Halbe rtsma zoch t, ve rte lt Smit.
"Wij ko pen he t hout ge zaagd en in het ge val va n
naaldhout is een behande ling teg en schimme l
dan e sse ntie e l. Anders is het hout na een la ng
transport beschimmeld en kunnen wij er geen
pallets voor onze klanten meer van maken,
onder meer omdat die cliënten in de voedselIndustrie werken . He laas konden de Oekraïense
bosbo uwers het hout niet tegen schimmel behande le n. Erg ja mme r, maar doo r dat soo rt
praktische pro blemen hield het voor ons op.
Wa nneer de ge noem de be handel ingen e chte r
alsnog moge lijk blijken, ga an wij graag wee r met
de betrokken part ijen om tafe l."
Intusse n moet de verle nging van de insper min-

gen zoals door FO RM en de EVD cver eençekomen er uiteindelijk toe leide n dat er lOOO
kubie ke meter FSC·hout de kete n in wordt qe holpen, hetge en oo rspronkelijk als doelste lling
was geformu leerd. Ee n 'substantie el de el' daarvan moe t o p de Nederlandse markt komen .
~ V e e l is al ge rea lisee rd, nu hebben we nog zo'n
anderhalf jaa r de tijd om die 100 0 kuub deed werkelijk de ke te n in te hel pen, e n dus om het
project goed af te ronden . Bij het Stat e Fores t
C ommitte e, e igenlijk de spil in het opzetten va n
hande lsre latie s tusse n de State Fore st
Enter prises en andere partije n, is er op aenqedrong en dat zij mee ruimte creëren voor de
handel met Nederlandse be drijve n. Naar ve t wac hting zal het SFC d it positief op pakke n
zodat het laatste onde rdee l van dit project afge.
rond kan werden",ald us 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 elkenhout vanuit de Oekraïe nse bossen, maar de vraag
is er nauwelijks. Wij we rke n nu aan het inregelen
van de productielij n van Se lectWoo d Oe kraïne,
en ik verwacht dat we vanaf oktobe r het
Oekraïense FSC -hout ter plekke kunnen gaan
bewerken en zoeindproducten 0 pdeNede rlandse
markt kunnen gaan zetten."
Nienhui s erkent dat zijn bedrijf e rva n profiteert
dat het al langer in Oe kraïne actief is, wat oo k
met het oo g op de zake ncultuur aldaar van groot
belang is. "Slechts een kle in deel van de bes beu 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 hebben een lokale partner die dat doet ."
Select Wood heeft e ige nlijk niets meer met de
afro nding van het project te make n. We l denkt
Nienhuis dat FO RM en de a nde re betrokke nen
een realistisch doe l voo r og e n heb ben. "De cultuur is be langrijk, maa r de stan d van de economie is dat ook. Die 1000 m3 FSC-hout in de
keten vóór e ind 2 0 10 is ze ke r haa lbaar, mits de
e conomie verbetert." _
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