Roep om"duurzaam hout::
,
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WARTENBERGH
EVERDINGEN - De hout·
industrie moet de consument
meer gecertiliceerd hout, af·
komstiguit duurzaam beheer·
de bossen, voorschotelen. Dat
gebeurt nu nog te weinig. In
de branche is duurzaamheid
nog geen issue, terwijl in andere sectoren dit aspect al vol·
op ingevoerd is. De houtver·
werkende industrie moet dat
voorbeeld volgen.
Dat zegt John Buijs, direc·
teur·eigenaar van houtimpor·
teur Tata! Timber, Hij is kort
geleden een actie gestart om
collega·bedrijven te doordrin· • Edwin Klooster (r.) en John Buijs pleten voor striktere aanpal(gen van de noodzaak om meer van milieuvriendelijk hout.
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dan nu hetgeval is overte scha·
kelen op hout dat voorzien is . vriendelijk hout, hoe goedka· het gaat allemaal nog erg lang'
van ,het predikaat 'milieu· per het wordt."
zaam. Ik hoop. dat ik.ze een zet.
vriendelijk'. Met name in de
Om ervoor te zorgen dat de je in de rug gegeven heb." •.
meubel·, keuken· en vloeren· klant vaker vraagt naar hout
Aandacht voor goed gepl'Oi'o>
industrie is dat bewustzijn on· met zo'n predikaat is de hulp duceerde bossen is belangrijkt'
voldoende
aanwezig,
De van de handel nodig. Die moet meent hij. "Voor onze huidige1
bouwwereld is daar verder in. vaker deze houtsoorten aan· generatie, maar ook voor de
Buijs: "De verwerking van ge· bieden, zodat de consument mensen die na ons komen. We
certificeerd hout in het interi· het sneller koopt. Vandaar de moeten zorgvuldig omgaan
eur is nog een ondergeschoven actie van Buijs: hoe meer de in· met onze planeet en dat be ekindje. Er is nauwelijks nood· dustrie doordrongen raakt van kent dat we hout op een juist...•
zaak, vindt de industrie, om de noodzaak voor duurzaam manier moeten produceren.
massaal over te stappen op verbouwd hout, hoe groter het Ontbossing past hier niet in.
duurzaam geproduceerd hout. aanbod zal zijn. "Er is positief Alleen met een duurzame
Het is duurder dan andere gereageerd onder collega's op aanpak kunnen we verder!'
houtsoorten. Het is enigszins mijn verzoek om eens na te Veel hout komt nog steeds uit
een kip·en·het.eiverhaal. Hoe denken over het aspect duur· niet.gecertificeerde bossén of
groter de vraag naar natuur· zaamheid", aldus Buijs. "Maar is afkomstig van illegale hout·
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
.., kap. Er zijn twee keurmerken
• die staan voor milieu, kwaIJ·
teit en verantwoord bosbeheer: FSC en PEFC.
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.------r-Iussen Ic Minne
Stichting Probos,
die zich inzet voor
een duurzaam bosbe·
heer en een duurza-

me houtsector, juicht
het initiatief van Ta·
tal Timber, dat een
actie startte om colie·
ga·bedrijven te inspi'
reren tot het gebruik
van hout uit duur·
zaam beheerde bos·
sen, toe.
,,92 procent van
het benodigde hout
wordt geYmpor·
teerd", aldus woord-

voerder Mark van
Benthem, "dat bete·
·kent dat onze impor·
teurs een grote verantwoordelijkheid
dragen voor het soort
hout datze hie~ binnenbrengen, Je kunt
zeggen: 'We reageren
pas als de consument
vraagt om gecertifi·
ceerd hout', Dat vind
ik echter te makkelijk,
De sector moet proactief zijn en zelf stap·

hout hierheen te ha·
len, Dat percentage
ligt nu op 33 procent.
Dat kan een stuk
hoger."
Dat is nog niet al·
tijd even makkelijk,
voegt Jorre van Ast,
creatief directeur bij
meubelfabrikant Ar·
co, daaraan toe. "Dat
komt omdat onze leverancier niet altijd
kan garanderen dat
zijn product gecertifi·

pen nemen om duur-

ceerd is. De ene keer

za'am geproduceerd

is dat wel het geval,

een volgende keer
niet, omdat niet altijd
te achterhalen valt
waar het hout exact
vandaan komt. Daardoor ontbreekt het
aan continul'teit in de
aanvoer van duur-

zaam hout, Als dit
probleem is opgelost
kunnen we onze houtvoorraad, waarvan

overigens 66 procent
gecertificeerd is, con·
stant op bijvoorbeeld
75 procent duurzaam·
heid brengen,"

