ZEER POSITIE VE SCOR E VOOR HOUTEN DAMWANDEN IN LC A-STUDIE
Een LCA (Life Cycle Assessment) Studie is
het beste en meest geaccepteerde middel
om de milieu-impact inzichtelijk te maken.
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Er wordt gewerkt met de SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en
gww-werken. De resultaten van dit onderzoek komen dan ook beschikbaar voor
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Ernst & Young Climate Change and Sustainability Services (CCaSS).
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Meer informatie over het onderzoek:
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VVNH-nieuws
wordt gepubliceerd onder
verantwoordelijkheid
van de Koninklijke
Vereniging Van Nederlandse
Houtondernemingen

NBVT EN VVNH
S TA R T E N N I E U W E
HOUTKOEPEL
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omgevingsvergunning voor gebouwen, ge-

Dit houtcafé is zeer interessant voor onder

kennis op houtgebied. Er bestaat een sterk

koppeld aan een milieuprestatieberekening

andere medewerkers in de houthandel, pro-

toenemende behoefte aan houtkennis

(MPG). Basis hiervoor zijn milieudata op ba-

jectleiders en inkopers die geïnteresseerd zijn

doordat milieuprestaties een steeds be-

sis van Life Cycle Assessments (LCA). Voor

in de milieubelasting van hout en houtpro-

langrijker rol innemen in de bouwwereld.

de bouwwereld is dit een enorme uitdaging.

ducten.

Een logische stap om deze kenniskoepel
voor hout op te richten. Zowel VVNH als

Gelukkig worden er steeds meer onderzoeken gedaan naar duurzame bouwmaterialen

Plaats: Kantoor VVNH, Westeinde 8,

NBvT hebben duurzaamheid al lang hoog

waardoor er bewuste keuzes gemaakt kunnen

1334 BK Almere.

in het vaandel staan. VVNH behaalde in

worden. In het Houtcafé van 19 mei zullen

Opgeven kan via info@vvnh.nl of

2015 al een score van 85% gecertificeerd

deskundigen de geïnteresseerden bijpraten

telefonisch: 036-5321020.

FSC- en PEFC-hout, van het totale

over de nieuwste ontwikkelingen en onder-

De kosten voor deelname aan het Houtcafé

VVNH-houtvolume. De NBvT zet zich in

zoeken. Ze gaan in op de LCA-methodiek, het

bedragen € 50,- (excl. btw). VVNH neemt de

voor een bewustwording in de markt,

belang van Environmental Product Declarati-

kosten voor haar leden voor rekening.

waardoor de vraag naar duurzaam geproduceerd hout in de toekomst als vanzelfsprekend wordt. Beide verenigingen trekken al geruime tijd samen op in de strijd
om de houtsector te verduurzamen door
o.a de oprichting van de Stichting Bewust
met Hout.
Promoten De houtkoepel richt zich op
het promoten van het toepassen van hout
en wil de voordelen van het gebruik van
hout in de bouw nog prominenter uitdragen en mogelijke belemmeringen tegen
het gebruik van hout wegnemen. Voor de
zomer wordt duidelijk met welke aanpak
de koepel komt en hoe de organisatie eruit
gaat zien. Inmiddels hebben ook andere
brancheorganisaties belangstelling getoond om zich bij deze nieuwe organisatie

In het Houtcafe gaan deskundigen in op de LCA-methodiek, het belang van EPD en de milieubelasting van
hout en houtproducten.

aan te sluiten. •
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