Wat is Bewust met hout?

In het actieplan Bewust met hout hebben de VVNH en
de NBvT doelstellingen afgesproken voor de import en
inkoop van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout
door haar leden. In 2015 is 50% van het hardhout, 85%
van het plaatmateriaal en 100% van het naaldhout dat in
Nederland wordt geïmporteerd en verwerkt, afkomstig
uit aantoonbaar duurzaam beheerd bos. Dit betekent dat
er nog flinke stappen gezet moeten worden, gezien de
resultaten van de importgegevens van de VVNH uit 2008.
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Bossen zijn cruciaal voor de
leefbaarheid van ons klimaat op
aarde. Daar moeten we zorgvuldig
mee omgaan. Dit kan door het bos
duurzaam te beheren met aandacht
voor de ecologische, economische
en sociale aspecten. Daarin kan
een klein land als Nederland met
haar kennis en passie een grote
bijdrage leveren. Samen werken
aan een leefbare toekomst.
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Duurzaam bosbeheer kun je nooit
alleen. Ik juich het samenwerkingsverband tussen de VVNH, NBvT en
de ondersteunende organisaties
dan ook van harte toe.

Bewust met hout is een initiatief van de Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH)
en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT).
De VVNH en de NBvT willen in nauwe samenwerking met
alle andere schakels in de houtketen een impuls geven
aan het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in
Nederland. Daarom hebben zij een actieplan voor 2010
tot 2015 opgesteld.
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Figuur 1: Behaalde resultaten tot nu toe en ambities voor 2015
per productcategorie.

CO2
1 ton

O2
0,7 ton

Het fotosynthese
effect van bos

”

Om de doelstellingen voor 2015 te realiseren, willen de
VVNH en de NBvT in nauwe samenwerking met andere
partijen in de houtketen:
1 De overstap naar duurzaam geproduceerd hout en
houtproducten gemakkelijker maken.
2 Ondernemers stimuleren de duurzame keuze te maken.
3 Meer promotie van duurzaam geproduceerd hout en
houtproducten.

Wat betekent het actieplan
voor de leden van de VVNH
en de NBvT?
De leden van de VVNH en de NBvT dragen bij aan het
actieplan Bewust met hout door:
• Een gecertificeerde handelsketen (Chain of Custody)
te implementeren (zie: ‘Hoe kan ik zelf aan de slag met
duurzaam geproduceerd hout?’).
• Ervoor te zorgen dat ze duurzaam geproduceerd hout
en houtproducten voorradig hebben dan wel op korte
termijn kunnen leveren.
• Het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te promoten o.a. door het duurzame alternatief aan te bieden,
ook als de klant er in eerste instantie niet om vraagt.
• Jaarlijks te rapporteren aan het secretariaat van hun
brancheorganisatie wat het aandeel aantoonbaar
duurzaam geproduceerd hout is van hun totale
inkoop. De voortgang wordt zowel intern als extern
gecommuniceerd.
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Duurzaam
geproduceerd hout is afkomstig uit bossen
andere bouwmaterialen
die duurzaam worden beheerd. Dit betekent dat zodanig
gekapt wordt dat de ecologische functies van het bos als
leefomgeving van planten- en diersoorten behouden blijven.
Duurzaamheid kent ook een sociale dimensie. Dit houdt
in dat de rechten van de betrokken arbeiders en van de
inheemse bevolking in de bossen worden gerespecteerd.
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Duurzaam bosbeheer houdt
bossen in stand, bindt CO2
en blijft ook in de toekomst
hout geven. De meeste andere
bouwmaterialen verbruiken
veel grondstoffen en energie.
Bouwen met hout is niet alleen
klimaatneutraal, het draagt ook
bij aan een vermindering van de
wereldwijde klimaatverandering.
Duurzaam geproduceerd hout
is daarmee het meest milieuvriendelijke bouwmateriaal.
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Waarom is duurzaam
bosbeheer zo belangrijk?
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Alle schakels in de houtketen hebben een Chain of Custody certificaat nodig om
duurzaam bosbeheer transparant te maken

Hout afkomstig uit duurzaam beheerd bos, is een onuitputtelijke, hernieuwbare grondstof. Dit is van groot belang
in een tijd waarin steeds meer grondstoffen schaars dreigen
te worden. Ongeveer 90% van alle plant- en diersoorten
komt voor in bossen, en dan met name in het tropisch
regenwoud. Veel planten zijn nog onbekend en zijn
mogelijk van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe
medicijnen of gewassen. In een duurzaam beheerd bos,
wordt deze biodiversiteit in stand gehouden. Daarnaast
zuiveren bossen de lucht en zetten het broeikasgas CO²
om in zuurstof. Dat betekent dat bossen klimaatverandering
tegengaan. Bovendien houden ze water en bodem vast.
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Er zijn wereldwijd twee belangrijke keurmerken voor
duurzaam geproduceerd hout. Dit zijn FSC en PEFC.
Beide keurmerken staan garant voor duurzaam
bosbeheer. Bij beide keurmerken is er een onafhankelijke
derde partij, die controleert of het hout daadwerkelijk
uit duurzaam beheerd bos afkomstig is. Op het hout
zelf of op een meegeleverd certificaat is het logo van
het keurmerk te vinden. Dit geldt vaak ook voor het
eindproduct als een kozijn. De factuur is het rechtmatige
bewijsmiddel waarmee wordt aangetoond dat hout
duurzaam geproduceerd is.

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT)
en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) zijn de initiatiefnemers van het
actieplan Bewust met hout. De Nederlandse Bond van
Timmerfabrikanten (NBvT) behartigt de gezamenlijke en
individuele belangen van ongeveer 250 timmerfabrikanten.
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende organisatie van
ongeveer 300 groothandelsbedrijven in hout. Voor meer
informatie zie: www.nbvt.nl en www.vvnh.nl

Zelf aan de slag met duurzaam geproduceerd hout?
1 U kunt zelf duurzaam geproduceerd hout kopen.
In eerste aanleg informeert u dan bij uw leverancier
of hij duurzaam geproduceerd hout verkoopt met
een FSC of PEFC-keurmerk.
2 FSC en PEFC hebben een website waarop u kunt
vinden welke bedrijven duurzaam geproduceerd hout
aanbieden. Voor vragen hebben beide keurmerken ook
een secretariaat.
- PEFC: Johan Vlieger, coördinator PEFC
		 Nederland tel. 030-6930040, www.pefcnederland.nl
- FSC: Bart van der Linden, directeur FSC Nederland
		 tel. 030-2767220, www.fsc.nl
3 Om zelf duurzaam geproduceerd hout te kunnen
verkopen, dient u zich aan te sluiten bij een
handelsketen (een zogeheten chain of custody) van
FSC of PEFC. Een handelsketen maakt transparant
hoe de handelsstroom van boomkap tot eindproduct
loopt. De VVNH en NBvT geven bedrijven door middel
van Keurhout de praktische mogelijkheid om voor één
Chain of Custody duurzaam geproduceerd hout op de
markt te brengen (zie www.keurhout.nl).

Op www.bewustmethout.nl kunt u meer informatie
vinden over Bewust met hout en hoe over te stappen op
duurzaam geproduceerd hout. Ook kunt u met vragen
over het gebruik van duurzaam geproduceerd hout bellen
met de helpdesk Gecertificeerd Hout: tel. 036-5329821.
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Wie zijn de initiatiefnemers
van Bewust met hout?

Wie ondersteunen het
actieplan?
Naast de initiatiefnemers, ondersteunen ook een aantal
andere organisaties het actieplan Bewust met hout.
De supporters van het actieplan Bewust met hout dragen
bij aan de uitrol van het actieplan.

Algemene Vereniging Inlands Hout

Vereniging van Houtskeletbouwers

Verduurzaamd Hout Nederland

De Nederlandse Vereniging van Houtagenten

Vereeniging van Importeerende
Groothandelaren in Hout

Centrale Bond van Meubelfabrikanten

Meer informatie?
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