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Green deal – themabijeenkomst

‘Inkopen van duurzaam hout; 

van beleid naar praktijk!’

27 november 2014

Agenda

• 09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

• 10.00 uur Welkom en opening door Hennie Roorda

• 10.15 uur Introductie door dagvoorzitter Ronald Hiel, Schuttelaar & 
Partners

• 10.30 uur Wat is duurzaam bosbeheer en waarom is de vraag naar 
duurzaam hout belangrijk? – René Boot, Tropenbos International

• 10.50 uur Duurzaam inkopen borgen in alle fases in het inkoopproces: wat 
betekent dat voor hout? – Annemieke Visser-Winterink, Probos
en Floris den Boer, PIANOo

• 11.30 uur Het inkopen van duurzaam hout in de praktijk: wat gaat goed en 
wat kan beter? Interview met 4 medewerkers van Waterschap 
Rivierenland en aannemer Robert Pol. 

• 12.00 uur Discussie en vragen

• 12.30 uur Afsluiting, lunch en informatiemarkt
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Waarom deze bijeenkomst?

• l 

Green Deal

• 20 juni 2013 ondertekend

• Doel: duurzaam hout de norm in Nederland

• Eerste activiteit: knelpuntenanalyse

• Uitkomst o.a.: 

Duurzaam inkopen van hout beleidsmatig veelal 
goed verankerd, maar in de praktijk verbeteringen 
mogelijk!

• Daarom extra/ nieuwe impuls aan duurzaam inkopen 

van hout

Waar staan we?

• Import-cijfers VVNH

• Met name bij hardhout extra inzet nodig

• Overheid grootverbruikers van tropisch hout

Wat is duurzaam hout?

• Duurzaam inkoopbeleid

• In 2008 criteria vastgesteld en commissie ingesteld 

• TPAC-commissie toetst keurmerken aan 

overheidscriteria en adviseert de staatssecretaris

• FSC International en PEFC International zijn 

goedgekeurd 

• Per 2 juni 2014 zijn de criteria tijdelijk aangepast zodat 

ook hout met het MTCS-keurmerk door 
overheidsinkopers kan worden ingekocht

• Info: www.tpac.smk.nl

Artikel vakblad Het Waterschap, nummer 11, november 2014

www.inkoopduurzaamhout.nl
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Agenda

• 09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

• 10.00 uur Welkom en opening door Hennie Roorda

• 10.15 uur Introductie door dagvoorzitter Ronald Hiel

• 10.30 uur Wat is duurzaam bosbeheer en waarom is de vraag naar 
duurzaam hout belangrijk? – René Boot, Tropenbos 
International

• 10.50 uur Duurzaam inkopen borgen in alle fases in het inkoopproces: wat 
betekent dat voor hout? – Annemieke Visser-Winterink, Probos
en Floris den Boer, PIANOo

• 11.30 uur Het inkopen van duurzaam hout in de praktijk: wat gaat goed en 
wat kan beter? Interview met 4 medewerkers van Waterschap 
Rivierenland en aannemer Robert Pol. 

• 12.00 uur Discussie en vragen

• 12.30 uur Afsluiting, lunch en informatiemarkt

Wat is duurzaam Bosbeheer in de 

tropen en waarom is het belangrijk?

René Boot | Tiel,27 November 2014
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Onderwerpen

�Wat is duurzaam bosbeheer 

in de tropen?

�Waarom is het belangrijk?

�Hoe kunnen we duurzaam 

bosbeheer bevorderen? 

Tropenbos International

Bevorderen van beter beheer 

van bossen ten behoeve van 

de locale bevolking en 

duurzame ontwikkeling

Tropenbos International

• TBI werkt met overheden, 

kennisinstituten, maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven 

in N en Z op het gebied van:

• Onderzoek, capaciteitsversterking 

en kennisdialoog over belangrijke 

bossenthema’s

• Nadruk op relevantie voor lokale 

beleidsmakers en praktijkmensen. 

TBI landenprogramma’s

Duurzaam bosbeheer in de tropen:

Wat zijn de uitdagingen?

De productie van hout

Omgaan met andere belangen
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Hout produceren

• Diversiteit

– Heel veel soorten 

– Lage dichtheden

– Beperkte markt voor de meeste soorten

• Heel afgelegen

– Hoge kosten voor infrastructuur

– Niet aantrekkelijk voor personeel 

– Productieproces is kwetsbaar

Inventarisatie

• Welke soorten komen er 

voor?

• Waar staan ze?

• Hoeveel en in welk volume?

• Belangrijke info voor 

beheersplan

Vellen

• Veiligheid

• Verminderen van schade aan 

de verjonging

• Kwaliteit en bruikbaar 

volume van de stam

Uitslepen

Zonder kaart Met kaart Gepland

Niet duurzaam



12-12-2014

6

Andere belangen claimen ruimte en 

zeggenschap

Bos

beheerder

Inheemse

bewoners

Consumenten

van hout, 

water, 

recreatie,...

Lokale bos-

gebruikers

Natuur

bescherming

Klimaat

Land- en 

mijnbouw

Mensen in bossen

300 miljoen mensen

leven in bossen

1,6 miljard afhankelijk

van bossen

Bossen leveren diensten

Oorzaken van ontbossing Trends in Forest Area 1990 – 2010 (million ha.)

Source: FAO 2010
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Forest Area with a Management Plan

Source: FAO 2010

What is sustained in logged tropical forests?

Source: Putz et al. 2012

Verschillende initiatieven

• 1992: Forest Principles

• Certification schemes

• National Public Procurement Policies

• Responsible Purchasing policies

• MDGs

• REDD+

• EU FLEGT Action Plan 
• EU Timber Regulation 

• VPAs

www.tropenbos.org

THANKS FOR YOUR ATTENTION
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‘Van beleid naar praktijk’

Annemieke Winterink (Probos) & Floris den Boer (PIANOo)

27 november 2014

Interactieve sessie 

Korte introductie van uw sessiebegeleiders 

– Floris den Boer, PIANOo

– Annemieke Winterink, Stichting Probos

• Interne commitment 

• Voorbereiding

• Aanbesteding 

• Uitvoering

• Oplevering 

Stichting Probos, Kennis & innovatiecentrum

– Projectenorganisatie (9 pers.)

– Via projecten bijdragen aan ‘meer en beter bos’:  trainingen 

oa bosbeheerders; ontwikkelen database ; promotie SFM in UA; Hout: 

op naar 100% Duurzaam Inkopen; Goed hout op de juiste plek (MD), 

praktijkboeken; onderzoek effecten SFM; enz (zie www.probos.nl) 

– Van oudsher statistieken (FAO, UNECE, ITTO, etc)

– Tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en praktijk

PIANOo in 't kort

PRODUCTEN EN DIENSTEN

• TenderNed, marktplein voor de overheid

• www.pianoo.nl: dè website voor inkoop en 
aanbesteden bij de overheid 

• Vragenloket (jaarlijks 1.000 vragen)

• Handreikingen (24 actuele) 

• NEVI-PIANOo congres, workshops, regionale 
bijeenkomsten

• Marktontmoetingen 

• Vakgroepen voor experts

• PIANOo-desk: besloten forum voor aanbesteders

PIANOo in 't kort

www.pianoo.nl

Gemiddeld 1.200 bezoeken per dag

• Wet- en regelgeving, actuele 

uitspraken & jurisprudentie

• Nieuws en actualiteit 

• Inkoopproces in 3 stappen

• Handreikingen & voorbeelden 

• Themadossiers: o.a. duurzaam 

inkopen, innovatiegericht  inkopen

• Tweewekelijkse nieuwsbrief

www.pianoo.nl
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Vervanging van damwand en vlonders in Leeuwarden 

Commitment 

Commitment 

�Zonder commitment geen duurzame uitvoering 

�Hout? Dat koop ik niet!?!

� Iedere werknemer is van belang

� Interne commitment = externe communicatie 

�Duurzaam inkopen is geen wet maar wel beleid

�Wie A zegt moet ook B zeggen 

FDB1

FDB2

Voorbereiding

(van idee tot publicatie) 

Voorbereiding (1)

• Wat gaan we doen? 

– Gaat er hout geleverd worden? 

– Wat is onze ambitie?

• Contractvormen

– Traditionele contracten

– Geïntegreerde contracten 

– Op welke manier gaan we eisen mbt aantoonbaar duurzaam hout 

opnemen? 



Dia 51

FDB1 - Leg interne ambitities vast
- Communiceer ambitities
- Leg verantwoordelijkheden vast
  - Bestrekschrijver de inhoud van het bestek
  - Directie en toezich controle
  - Opdrachtnemers houden toezicht op onderaannemers
Boer, drs.ir. F. den (Floris); 26-11-2014

FDB2 Wat bedoel je hiermee?
Boer, drs.ir. F. den (Floris); 26-11-2014
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Voorbereiding (2) 

• TPAS en certificaten 

• TPAS: Timber Procument Assesment System

– Verwijst naar criteria is juridisch correct 

– FSC en PEFC certificaten voldoen als bewijs

• Voorbeeld bestekbepalingen STABU/ CROW

– Voorbeeld bestektekst: www.inkoopduurzaamhout.nl

• Criteriadocumenten PIANOo

Voorbereiding (3) 

– Fysisch mechanische eigenschappen hout versus 

voorschrijven specifieke houtsoorten

• Meer flexibiliteit voor opdrachtnemer

• Meerwaarde voor prijs, kwaliteit en beschikbaarheid  

• www.houtdatabase.nl

– Zoeken op fysisch mechanische eigenschappen of toepassingen

– Voorbeeldprojecten: Minder bekende houtsoorten! 

Aanbesteding

Aanbestedingsfase 

• De gunning 

– Duurzaam hout als gunningscriterium / 

procesgunningscriterium

• Op welke manier borgt men dat er aantoonbaar duurzaam hout 

geleverd is? 

– Opletten voor voorwaardelijke inschrijvingen

– EMVI gunning: weging zeer belangrijk  

Uitvoering 
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Uitvoering 

• Toets op risico’s 

– Projectrisico versus organisatie risico’s

• Toezichtkeuringsplan 

– Wachtpunt

– Bijwoonpunt 

• Onderwerp bouwvergaderingen 

FDB3

Oplevering 



Dia 64

FDB3 Dit zijn aanbevelingen voor traditionele contracten, bij geintegreerde contracten zit hoofdzakelijke 
systeemscontrole
Boer, drs.ir. F. den (Floris); 26-11-2014
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Oplevering 

• Eindfactuur = juridisch bindend middel 

• Revisiemap / Garantiemap / Opleverdossier

Meer informatie?

• www.Pianoo.nl

• www.inkoopduurzaamhout.nl

• www.TPAC.SMK.nl

• www.houtdatabase.nl

• www.STABU.nl Handboek duurzaam hout 

Dank voor uw aandacht!
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De  (CoC)

Figuur CPET

Agenda

• 09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

• 10.00 uur Welkom en opening door Hennie Roorda

• 10.15 uur Introductie door dagvoorzitter Ronald Hiel

• 10.30 uur Wat is duurzaam bosbeheer en waarom is de vraag naar 
duurzaam hout belangrijk? – René Boot, Tropenbos 
International

• 10.50 uur Duurzaam inkopen borgen in alle fases in het inkoopproces: 
wat betekent dat voor hout? – Annemieke Visser-Winterink, 
Probos en Floris den Boer, PIANOo

• 11.30 uur Het inkopen van duurzaam hout in de praktijk: wat gaat goed 
en wat kan beter? Interview met 4 medewerkers van 
Waterschap Rivierenland, aannemer Robert Pol en 
houtleverancier John Hoogendoorn. 

• 12.00 uur Discussie en vragen

• 12.30 uur Afsluiting, lunch en informatiemarkt

Praktijkervaringen

• Waterschap Rivierenland 

– Ria van Os: Inkoop

– Alex de Jong (projecten) en Jan van Stippen 

(onderhoud): Werkvoorbereiding

– Arno van Teefelen: Directievoering en toezicht

• C.M. Baars & Zn. BV (Aannemer)

– Robert Pol

• GWW Houtimport (houtleverancier)

– John Hoogendoorn
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