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De laatste tijd besteden overheden energie in 

duurzaamheid. Een logische ontwikkeling,   

gezien hun 100% duurzaam inkoopdoel-

stelling. De resultaten van diverse LCA(Life  

Cycle Assessments)-studies en de groeiende, 

beschikbare kennis over hout, dragen hier 

aan bij.      Tekst: Marijke Popma

Patric van der Speld, directeur Hoogendoorn Hout en 
tevens lid van de Koninklijke Vereniging Van Neder-
landse Houtondernemingen (VVNH): “Ik zie dat het 

langzaam de goede kant op gaat. De laatste tijd merk ik dat 
overheden en semioverheden meer open staan om met ons in 
gesprek te gaan over het bestek, hoewel dat vaak al vast ligt. 
Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn, als we in een eerder sta-
dium in beeld komen. Dat is voor ons het moment om speci-
fieker te kunnen adviseren over de mogelijkheden van hout, 
de diversiteit  en het duurzaamheids- en kostenaspect.  Alle-
maal  van belang bij overheidswerk.”

Overheden vragen meer en meer naar een duurzaamheids-
keurmerk. Een goede ontwikkeling, vindt Van der Speld. Ech-
ter, er wordt vaak maar naar één specifiek duurzaamheids-
keurmerk gevraagd. Dat is niet alleen in strijd met de wet, 
maar het belemmert ook het gebruik van duurzaam hout. Mi-

nister Plasterk heeft hier vorig jaar een brief over geschreven 
om overheden en leveranciers hierop te wijzen.

In strijd met de wet, onnodige prijsverhoging en 
belemmering duurzaamheid 
Van der Speld: “Het is goed dat minister Plasterk hier aan-
dacht voor vraagt. Voor ons houtleveranciers is het erg lastig 
als we gedwongen worden om een bepaalde houtsoort van 
een specifiek keurmerk te moeten leveren. Het is in strijd met 
de wet, maar het telt voor mij zwaarder dat het schadelijk is 
voor de verduurzaming van het bos. Het leidt tot eenzijdige 
druk op bepaalde houtsoorten, iets wat onwenselijk is. Bo-
vendien wekt het eisen van één specifiek keurmerk een onno-
dige prijsverhoging op.” 

Verwijzing naar TPAS is voldoende 
De Nederlandse overheid keurt het hout goed als het vol-
doet aan de Nederlandse inkoopcriteria van duurzaam hout, 
het Timber Procurement Assesment System  (TPAS). Van der 
Speld: “Het is voor de opdrachtnemer veel gemakkelijker als 
opdrachtgevers alleen verwijzen naar TPAS. Als de opdracht-
nemer kan aantonen dat het geleverde of gebruikte hout een 
Forest Stewardship Council (FSC)- of een Programme for the 
Endorsement of Forest Certification (PEFC)-keurmerk heeft, 
zit hij goed. Het scheelt ons enorme zoektochten, veel tijd, 
geld en het beperkt ons niet in het aanleveren van duurzaam 
hout. En daar is het toch allemaal om te doen!”  

Meer informatie: 
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.pianoo.nl

Vragen naar één specifiek 
keurmerk belemmert 
duurzaamheid


