'Voldoening'

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

daarmee ook een ka ns om da t hos
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goed te beher en en in stan d te hou-

de n. Het is a lleen daaro m a l va n
g root bela ng dat we hout blijven
gebruiken, mits nat uurlijk aantoonbaa 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 expert ise voo rna melij k h ij een goede

bela nge na fweg ing voor he t hos e n
Nederla nd is één va n de la nde n die
daar een ve rschil in ka n make n.
De vraag naar d uurz aa m gep rod uceerd hou t is werel dwijd nog niet
zo he e l erg g root. Wi l je we l die st imula ns be houden o m bossen d uur zaam te be he ren dan is he t belang rijk wat we hier doen. Daa r zie ik
nut en nood za a k we l van in. De
ho ut sector is een vrij co nservatieve
sector, maa r je zie t wel da t meer
en me er bedrijven du urzaam he id
omarme n. Ook de VVN H maa kt er
mo menteel
e cht
werk
van.
Waarom dat bij bedrijven vro eg e r
a nde rs is gewees t, begrijp ik niet .
Hoe je he t oo k wendt of ke ert: he t
is toch je eigen g ro ndstof die je
ze ke r moe t stellen, o o k om je be d rijfaan ee n vo lgen de generatie te
ku nne n ove rd ra gen.

Ik geef nu trai ningen ove r duu rzaa m inko pen voo r ove rheden.
Dan zie je da t ze bij Rijkswaterstaat
en de waterscha ppen we l weten
waa r, bijvoo rbe e ld, FSC voo r staat.
Maa r bij onde r a ndere de mensen
va n het minister ie van Justitie , die
pa pier , meubila ir en dergel ijke inko pe n, is dat a nders. Zij he bbe n
weini g feel ing me t he t prod uct
ho ut. Daa rom o rganiseren we die
traininge n in he t bos e n gaa n we
naar e e n innovatieve, enthousiaste
hout verwerker. Ze zie n wat duurzaa m bos be hee r in de prak tijk be tek e nt e n hoe het hout bewe rkt en
ge sch e iden wo rd t. En da t werkt.
In de ocht e nd begint de disc ussie
en vinde n velen het no g een hoop
gedoe. Je merkt zelfs dat me nsen
moeite heb ben o m voo r het prod uct ho ut te kieze n. De hou ding is:
' Late n we e r maa r va naf blijven,
want da n blijft er bos over voor de
orang-oetang .' Maa r aan het e ind
va n de dag zijn ze a llemaal enthou sias t e n we ien ze waarvoor ze het
doen, hoe ze het moeten doen e n
dat het nie t inge wikkel d hoeft te
zijn. Da n he bben we winst geboekt.
Dat he t me lukt e ntho usia sme voor
het pr odu ct hou t e n he t bos over te
bre ngen, daa r haal ik voldoe ning
uit." .

