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DU U RZAAMHEID

AR T H U R H O ETE LM AN S VA N I N PA PAR K E T:

‘‘Goed bosbeheer
noodzakelijk uit lijfsbehoud’’
BERGEN OP ZOOM - Arthur Hoetelmans ‘vergroende’ Inpa Parket al in 1996 door zich
als fabrikant en distributeur met een zagerij in Paraguay en eigen bossen in Bolivia aan
te sluiten bij FSC. Deze voorloperpositie heeft de onderneming uit Bergen op Zoom nog
steeds. Volgens Hoetelmans is zorg voor de grondstof een voorwaarde om de toekomst
van houtbedrijven veilig te stellen.

Als directeur van Inpa Parket wint Arthur Hoetelmans er geen
doekjes om. “Wij hebben vanaf 2009 veel last van de crisis. Ik zie
momenteel wel wat beweging aan de onderkant van de huizenmarkt, maar verwacht dat de nieuwbouw nog zeker twee tot drie
jaar in een dip blijft zitten. Voordat wij met onze vloeren aan de
beurt komen, duurt het dus nog wel even. Wat wij bovendien merken, is dat vinylstroken ontzettend populair zijn. Mede door de gunstige prijs en nieuwe productietechnieken is deze vloerbedekking
tegenwoordig bijna niet meer van echt hout te onderscheiden. Dat
snoept niet alleen aandeel af van laminaat maar ook van parket.”

Paraguay-Bolivia
Inpa Parket groeide in 46 jaar van een kleine parketwinkel in Bergen op Zoom uit tot een fabrikant, distributeur en handelsbedrijf
dat zaken doet in Europa, Amerika en Japan. De onderneming heeft
naast de hoofdvestiging nog drie takken: een in 1988 gestarte zagerij en parketfabriek in Paraguay; een in 1999 aangekocht FSCheeft zo de hele keten van boomstam tot eindproduct, inclusief de
bosexploitatie, in eigen hand. Hoetelmans: “Door onze lange aanwezigheid in Zuid-Amerika hebben wij met eigen ogen gezien wat
er gebeurt als er geen goed bosbouwbeleid wordt gevoerd. In Paraguay zijn in de jaren tachtig en negentig veel bossen gekapt om
plaats te maken voor soja, maïs, katoen en veeteelt. Die gewassen
brengen ieder jaar een veelvoud van bosbouw op, zo’n 500 tot 600
dollar per hectare. Tegenwoordig ziet Paraguay gelukkig de waarde
van goed bosbeleid in. Toentertijd zijn wij echter voor onze grondstofvoorziening, het hout, uitgeweken naar Bolivia.”

Inpa Parket uit Bergen op Zoom streeft zoveel mogelijk naar gecertificeerd hout. In Zuid-Amerika is dat voor 95 procent gelukt.

staande boom heeft dat feitelijk pas na het kappen en verzagen. Dus
moet je het bos duurzaam gaan beheren en moet de markt duurFSC of PEFC heeft, maakt niet zoveel uit. Goed bosbeheer is onmisbaar om over honderd jaar nog met hout te kunnen werken.”
Het Boliviaanse eigendomsbos van de onderneming meet tien bij
dertig kilometer. “Wij verwerken vijftien van de aanwezige vijftig
houtsoorten. Ons bos is opgedeeld in blokken van één vierkante ki-

Natuurlijke regeneratie
Over de voorwaarden voor bosbehoud is Hoetelmans duidelijk.
“Een bos moet een duurzame economische waarde hebben. Een

Green Deal
In de Green Deal Bevorderen Duurzaam Bosbeheer (www.
bewustmethout.nl) stimuleren overheid, bedrijfsleven en vakbonden de inkoop en het gebruik van duurzaam geproduceerd
hout. In totaal zijn er 27 ondertekenaars, waaronder INretail,
Centrale Bond van Meubelfabrikanten, Raad Nederlandse
Detailhandel en de Vereniging van Winkelketens in de DoeHet-Zelfbranche. Zij doen dit onder meer door voorlichting en
het in kaart brengen en oplossen van knelpunten. Doelstelling
is in Nederland 100 procent duurzaam geproduceerd hout de
norm te laten zijn. Meer informatie over Inpa Parket vind je op
www.inpa.nl.
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Arthur Hoetelmans: “Of hout nu FSC- of PEFC-gecertificeerd is, maakt niet zoveel uit. Als het maar duurzaam geproduceerd hout oplevert.”

lometer. In een cyclus van 25 jaar kappen wij alleen stammen met
een diameter van 50 centimeter of meer. Daarbij beperken wij ons
tot vijf à zes procent van de grote bomen, de rest blijft staan. Zo zorg
je voor natuurlijke regeneratie.”

Onderscheidingen
Council ofwel FSC. “Dit label is de bekendste omdat het wereldwijd op de meeste plaatsen zit. PEFC is tot heden in Bolivia nog
niet aanwezig.” De duurzaamheidinspanningen leverden in Bolivia diverse onderscheidingen op. “Onder andere voor de beste
exporteur, het beste rendement uit het hout en de meeste houtsoorten uit het bos verwerkt. Wij hebben nieuwe houtsoorten als

tarara amarilla op de markt geïntroduceerd om de bossen rendabeler te kunnen exploiteren.”

MVO
nisatie en klantbenadering. “Bij overheidsprojecten staat in het
bestek dat de vloer van duurzaam geproduceerd hout moet zijn.
Dat is redelijk helder. Maar het gros van ons product eindigt bij
particulieren in de woon- of slaapkamer. Wij hebben een tijdlang
beide houtstromen naast elkaar gevoerd. Maar wat krijg je dan? Bij
ticulier toch vaak de goedkopere variant. Op een gegeven moment
een nabestelling. Hij rekent op de eerdere prijs en uiteindelijk geef
prijs. Wij hebben toen gezien dat wij fout bezig waren. Want een
dubbele voorraad kost ook geld.”
Daarom hanteert Inpa Parket nu één prijs voor beide stromen en

De Green Deal ondersteunt het tropenbos door het een economische
waarde te geven.

is dat voor 95 procent gelukt. Inkopers worden over het algemeen
ook milieubewuster. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is
vandaag de dag niet meer weg te denken.”
Hoetelmans zou willen dat meer vloerbedrijven alleen nog aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout verwerken. “Als wij samen met
brancheorganisaties als de Centrale Bond van Meubelfabrikanten en
Vereniging Parketvloeren Leveranciers, of in de Green Deal, onderwerpen kunnen oppakken, is dat alleen maar goed. Zoals de Europese
Houtverordening, die de import van illegaal gekapt hout tegengaat.
Mensen die echt kwaad in het zin hebben, worden zo van de markt
geweerd. Ik zie goed bosbeheer als een must voor de toekomst. Voor
zowel het woud, de aarde als de houtverwerkende sector.”

