watermilieu

Duurzaam hout

Van beleid
naar praktijk
Binnen het Klimaatakkoord hebben de waterschappen de ambitie om in 2015 honderd procent duurzaam in te kopen. Daar is duurzaam hout een onderdeel van. Waterschap Rivierenland ziet zich als
voorloper op dit terrein en streeft naar de exclusieve toepassing van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Senior projectmedewerker Alex de Jong en bestuurder Hennie Roorda vertellen over
hun aanpak.
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bij het stimuleren van de vraag naar
hout uit duurzaam beheerde bossen.

Het Waterschap
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Zonder economische waarde wordt een bos in de tropen al gauw omgezet in landbouwgebied voor soja of palmolie.

Door Kees de Vries

S

amenleving en overheid verwachten dat ook
waterschappen hun steentje bijdragen bij de
bestrijding van klimaateffecten en het verduurzamen van de keten. Ook duurzame
inkoop van goederen en diensten speelt daarin een
belangrijke rol. De overheid heeft dat verwoord in het
beleid Duurzaam Inkopen. Bij waterschappen speelt
naast bijvoorbeeld de inkoop en opwekking van groene stroom, ook de inkoop van bouwmaterialen als
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hout voor waterbouwconstructies
daarin een rol. Naast het
Klimaatakkoord tekende de Unie
van Waterschappen in 2009 met een
aantal partners ook een intentieovereenkomst duurzaam hout. Uit
een knelpuntenanalyse van Green
Deal Bevorderen Duurzaam bosbeheer
blijkt dat overheidsopdrachtgevers
als grote afnemer van tropisch hout,
een belangrijke rol kunnen spelen

Sociale dimensie
“We zijn als waterschappen goed op
weg de doelstellingen uit het
Klimaatakkoord op het terrein van
duurzaam inkopen te halen,” zegt
Hennie Roorda, bestuurder bij
Waterschap Rivierenland en lid van
het dagelijks bestuur van de Unie
van Waterschappen. “Duurzaam
houtgebruik is cruciaal voor het
behoud van de bossen. Ze nemen
CO2 op en kunnen zo klimaatverandering tegengaan. Door duurzaam
geproduceerd hout te gebruiken,
blijft de ecologische functie van de
wouden behouden, voor ons en voor
onze kinderen. Maar het gebruik van
duurzaam hout, heeft met de aandacht voor de rechten van de
inheemse bevolking en de betrokken
arbeiders ook een belangrijke sociale
dimensie. Voor de instandhouding
van het bos is het daarnaast belangrijk dat dit bos een economische
waarde krijgt. Vaak zie je namelijk
dat als bossen niet beschermd worden of geen economische waarde
hebben, ze verdwijnen om plaats te
maken voor de teelt van palmolie en
soja. En dat wil je voorkomen. Ons
credo is: people, planet, profit; think
global and act local.”

29-10-2014 14:06:08

watermilieu

gens de aanbestedingsregels niet
toegestaan. De bewijslast dat het
hout daadwerkelijk uit duurzaam
beheerde bron komt, legt
Rivierenland bij de aannemer neer.
“Die moet ons aantonen dat het
geleverde hout voldoet”, zegt Alex
de Jong, “maar de inkoopcriteria en
de certificaten van duurzaam bosbeheer zijn inmiddels genoegzaam
bekend.” Rivierenland heeft een
aparte medewerker die onder andere controleert of de inkoop en de
bestekken in lijn zijn met elkaar.
“Zo ontwikkel je ook kennis binnen
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Die bredere omschrijving in het
bestek, heeft bovendien volgens De
Jong nog een bijkomend voordeel.
“We willen zaken doen met zowel
grote als kleine aannemers. Het
liefst lokaal om eventuele transportkosten te beperken. Dat heeft ook
met duurzaamheid te maken. De
kleinere hebben vaak het ene of het
andere certificaat: op deze manier
sluiten we niemand uit.” Vragen
naar een specifiek keurmerk is vol-

Alex de Jong: “Vraag in bestek naar prestatie, niet om houtsoort en keurmerk.”
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Hennie Roorda: “We hebben als waterschappen en voorbeeldfunctie om
duurzaam geproduceerd hout te gebruiken.”

Seminar
Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder of inkoper betrokken bij GWW- of bouwprojecten van de
overheid? Kom dan op 27 november naar de door de Green Deal ‘Bevorderen Duurzaam bosbeheer’ georganiseerde themabijeenkomst Inkopen van duurzaam hout;
van beleid naar praktijk! bij Waterschap Rivierenland in Tiel. In een ochtend
(vanaf 09:30 uur) wordt u bijgepraat over het inkopen van duurzaam hout en ontvangt u de tools om binnen uw eigen organisatie te zorgen voor 100% duurzame
houtinkoop. Het is ook mogelijk een informatiemarkt te bezoeken en eigen praktijkvragen en ervaringen te bespreken met aanwezige experts van o.a. FSC, PEFC,
Tropenbos International, Probos, PIANOo en Waterschap Rivierenland.
Deelname is gratis, voor de lunch wordt gezorgd. Aanmelden: Mirjam Wagteveld
(secretaris Green Deal), tel. 06 46626535, mail: m.wagteveld@vvnh.nl.

LTR_P030_LTR-TSWA-11-2014 31

je organisatie waar je op verder kunt bouwen,” aldus
De Jong.

Het Waterschap

Bestek
Waterschap Rivierenland begon in
2008 met het inkopen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.
Sinds die tijd heeft senior projectmedewerker Alex de Jong veel
geleerd over de houtketen. “We
hebben ons door stichting Probos
in Wageningen bij laten praten
waarop je moet letten, wat wel en
wat niet te doen. Zo bleken onze
bestekteksten met het noemen van
houtsoorten en keurmerken veel te
specifiek. Nu benoemen we de
gewenste sterkte- en duurzaamheidsklasse van het hout en onder
andere de zinsnede dat het geleverde hout voldoet aan de certificatieeisen van de Nederlandse overheid.
Je vraagt zo een prestatie, niet
zozeer een product. Je biedt de aannemer en zijn houtleverancier zo
een ruimere keus, die de verkrijgbaarheid van het hout en de uitvoerbaarheid van je project vergemakkelijkt.”

“We hebben als waterschappen een voorbeeldfunctie
om duurzaam geproduceerd hout te gebruiken”, vult
Hennie Roorda aan. “Daar werken we ook aan. Er
wordt zowel regionaal als landelijk gesproken over
verduurzaming van de keten en duurzaam geproduceerd hout, zoals in de Commissie Waterketen en
Emissie. Je ziet zowel van onderop als bovenaf een
tendens om hier aandacht aan te geven.”
Rivierenland is op 27 november aanstaande gastheer
van het seminar Inkopen van duurzaam hout; van beleid
naar praktijk (zie kader).
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