Actieplan
Bewust
met hout
2010 - 2015

Samen werken aan duurzaam
geproduceerd hout

Bewust met hout

“

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Bond van
Timmerfabrikanten (NBvT) slaan de handen ineen op
het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Centraal daarbij staat de promotie van duurzaam
geproduceerd hout. In 2015 moet 50% van het hardhout,
85% van het plaatmateriaal en 100% van het naaldhout
dat in Nederland wordt geïmporteerd en verwerkt, aantoonbaar afkomstig zijn van bossen die op verantwoorde
wijze zijn beheerd. Om dit te realiseren willen de VVNH
en de NBvT in nauwe samenwerking met andere partijen
in de houtketen:

Duurzaam bosbeheer kun je nooit
alleen. Ik juich het samenwerkingsverband tussen de VVNH, NBvT en
de ondersteunende organisaties
dan ook van harte toe.

”

Minister Cramer,
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1 Praktische knelpunten wegnemen om de overstap op
duurzaam geproduceerd hout te vereenvoudigen voor
ondernemers.
2 Promotie inspanningen voor duurzaam geproduceerd
hout beter op elkaar afstemmen en intensiveren.
3 Eigen leden en leden van branches die het actieplan
ondersteunen mobiliseren om de duurzame keuze
te maken.

Doe mee
De VVNH en NBvT zijn de initiatiefnemers van het
actieplan Bewust met hout. Daarnaast ondersteunen
de Nederlandse Vereniging van Houtagenten (NATA),
Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH), Verduurzaamd
Hout Nederland (VHN), Vereniging van Houtskeletbouwers
(VHSB), Vereeniging van Importeerende Groothandelaren
in Hout (VIGH), Centrale Bond van Meubelfabrikanten
(CBM), en FOSAG het actieplan. Samen met de VVNH
en de NBvT dragen zij bij aan de uitrol van het actieplan.
Ook andere partijen in de houtketen worden opgeroepen
zich bij dit actieplan aan te sluiten, medeafzender te
worden en er toe bij te dragen dat de toepassing van
duurzaam geproduceerd hout voor alle spelers in de
houtketen zo aantrekkelijk mogelijk wordt.

“

Het actieplan Bewust met hout is
een voorbeeld van twee brancheorganisaties die voorop willen lopen
op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Een best
practice waar andere branches van
kunnen leren.

”

Willem Lageweg,
directeur MVO Nederland
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De initiatiefnemers
De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
(NBvT) behartigt de gezamenlijke en individuele
belangen van ongeveer 250 timmerfabrikanten.
De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de
ontwikkeling van het bouwen met hout onder
meer door het stimuleren van innovaties, het
meewerken aan regelgeving en het bevorderen
van kwaliteit voor de leden van de NBvT.
www.nbvt.nl
De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse
Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende organisatie van ongeveer 300
groothandelsbedrijven (inclusief filialen) in
hout. Doel van de VVNH is de belangenbehartiging van haar leden op economisch/
commercieel, sociaal (in de ruimste zin)
en milieugebied. Ook op technisch vlak
coördineert en ondersteunt zij, omdat de
groothandel in hout voor haar afnemers
ook bewerkingen verricht als schaven, zagen,
vingerlassen, verduurzamen en drogen.
www.vvnh.nl

Vraag blijft achter
In 2008 was 58%1 van het geïmporteerde hout in Nederland
afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen.
Voor hardhout was dit 19%, plaatmateriaal 49% en naaldhout 77%. De resultaten uit de eerste helft van 2009 zijn
veelbelovend. De meest actuele cijfers zijn te vinden op
www.vvnh.nl
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Het Initiatief Duurzame Handel
(IDH) ondersteunt de verduurzaming van tropische hout
ketens. We werken samen met
partners aan het vergroten van
Houthandel
marktaanbod van FSC tropisch
hout. Daarnaast zetten we ons
in voor het vergroten van de
marktvraag naar FSC tropisch
hout in Nederland en daarbuiten.
Wij ondersteunen dit actieplan
omdat het zich inzet om de
Timmerfabriek
marktvraag naar FSC tropisch
hout te stimuleren.

19%

Hardhout

Plaatmateriaal

Naaldhout

Figuur 1: Behaalde resultaten tot nu toe en ambities voor 2015
per productcategorie.

Dit actieplan is bedoeld om een sterke impuls te geven
aan de vraag naar duurzaam geproduceerd hout. Vormde
enkele jaren geleden de beschikbaarheid van duurzaam
geproduceerd hout het grote knelpunt, nu blijkt de vraag
achter te blijven bij de toenemende beschikbaarheid. Alle
schakels in de houtketen dienen hun verantwoordelijkheid
te nemen om ook in deze tijd van economische teruggang
boseigenaren te stimuleren hun bossen duurzaam
te beheren. Want geen vraag naar duurzaam hout in
Nederland, betekent geen vraag naar duurzaam hout in
productielanden. En daarmee vervalt de stimulans om
bossen onder duurzaam beheer te houden.

”

Joost Oorthuizen,
directeur Initiatief Duurzame Handel (IDH)

Alle schakels in de
houtketen hebben een
Chain of Custody
certificaat nodig om
duurzaam bosbeheer
transparant te maken
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1 Het betreft hout geïmporteerd door aangesloten leden van de VVNH en
voorzien van een zogenaamd Chain of Custody (handelsketen) certificaat
voor duurzaam bosbeheer. Daarbij zijn FSC en PEFC meegenomen en het
aandeel MTCC dat door Keurhout als duurzaam is bestempeld. Leden van
de VVNH zijn naar schatting verantwoordelijk voor 70% van de totale import
in Nederland. Over het aandeel duurzaam geproduceerd hout in de import
van bedrijven die niet aangesloten zijn bij de VVNH, zijn geen cijfers beschikbaar Bron: Oldenburger J. van (2009) Resultaten VVNH monitoring 2008.
Onderzoek en rapportage door Probos in opdracht van de VVNH.
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Duurzaam bosbeheer
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duurzaam bosbehee

“

Growing trees absorb CO2
and produce O2. On average a
typical tree absorbs, through
photosynthesis, the equivalent
of 1 tonne of carbon dioxide
for every cubic metre’s growth,
while producing the equivalent
of 0,7 t of oxygen.

”

Mikael Eliasson,
Cei Bois (The European Confederation
of woodworking industries)

Belang van duurzaam bosbeheer
Duurzaam geproduceerd hout is hout afkomstig
uit bossen die duurzaam worden beheerd.
Dit betekent dat de ecologische functie van
het bos als leefomgeving van planten- en
diersoorten behouden blijft. Daarnaast kent
duurzaamheid een sociale dimensie. Rechten
van betrokken arbeiders of van de inheemse
CO2 profiel van hout ten opzichte van
andere bouwmaterialen
bevolking in de bossen worden gerespecteerd.
Tenslotte heeft duurzaam geproduceerd hout
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Duurzaam bosbeheer is belangrijk omdat
daarmee een onuitputtelijke, hernieuwbare
grondstofbron wordt gecreëerd, biodiversiteit
in stand wordt gehouden en klimaatverandering
wordt tegengegaan.
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Bron: Tackle Climate Change: Use Wood Cei Bois 2009

“

Het bos wordt niet meer alleen gezien als
houtleverancier. Andere bosdiensten gaan
concurreren met de productie van hout,
zoals waterlevering, koolstofvastlegging,
toerisme, lokale klimaatstabilisatie,
biodiversiteitbehoud. Deze zullen de
komende jaren een prijs gaan krijgen.
Bosbeheer en -behoud gaat zo deel uit
maken van de reële economie. IUCN NL
juicht deze ontwikkeling toe. Ook de
houtsector zal zich moeten aanpassen aan
deze nieuwe realiteit. Boseigenaren moeten
dan ook wereldwijd gestimuleerd worden
om te investeren in duurzaam bosbeheer.
Daarbij is een opschaling van de vraag
van duurzaam hout in Nederland en elders
dringend noodzakelijk. De overheid en
bedrijven moeten hierin het goede voorbeeld
geven. NGO’s en bedrijven zullen samen
moeten werken om er voor te zorgen dat
niet alleen de rijksoverheid duurzaam gaat
inkopen maar ook provincies, gemeenten en
de consument. Als samenwerkingsverband
van natuur- en milieuorganisaties feliciteert
IUCN NL de VVNH en de NBvT met het
besluit om samen te gaan werken voor meer
duurzaam beheerd bos. Wij helpen graag
mee om de verschillen te overbruggen om de
opschaling van echt duurzaam geproduceerd
te realiseren.

”

Willem Ferwerda,
directeur International Union for
Conservation of Nature in Nederland

Duurzaam geproduceerd hout
Om aantoonbaar en transparant te maken dat hout duurzaam is geproduceerd, zijn er keurmerken voor duurzaam
bosbeheer. Tot enige tijd geleden was er sprake van een
wirwar aan keurmerken. Sinds 1996 speelt Keurhout
(zie www.keurhout.nl) een belangrijke rol in het ontrafelen
van deze wirwar. De laatste jaren heeft PEFC Internationaal
na toetsing diverse landencertificaten voor duurzaam
bosbeheer onder haar paraplu opgenomen. Daarmee is
een eind gekomen aan het ‘woud van keurmerken’.
Wereldwijd zijn er nu twee leidende keurmerken voor
duurzaam bosbeheer: FSC (Forest Stewardship Council)
en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes). Beide keurmerken staan garant
voor duurzaam bosbeheer. Dit wordt onderschreven
door de Europese Commissie en een aantal EU-lidstaten,
waaronder het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.
Dit maakt het aanmerkelijk praktischer om het gebruik van
duurzaam geproduceerd hout in de markt te stimuleren.
Het is aan de afnemers om te besluiten welke van de twee
keurmerken de voorkeur heeft.
De Nederlandse overheid buigt zich in het kader van
duurzaam inkopen over de keurmerken voor duurzaam
bosbeheer. Daarvoor is een commissie ingesteld (TPAC).
Aan de hand van criteria voor de inkoop van hout (TPAS)
toetsen zij bestaande keurmerken. Tot nu toe zijn FSC
internationaal en PEFC Zweden, Finland, Duitsland en
België goedgekeurd. Kijk op www.tpac.smk.nl voor de
actuele stand van zaken.

“

Bossen zijn cruciaal voor de
leefbaarheid van ons klimaat op
aarde. Daar moeten we zorgvuldig
mee omgaan. Dit kan door het bos
duurzaam te beheren met aandacht
voor de ecologische, economische
en sociale aspecten. Daarin kan
een klein land als Nederland met
haar kennis en passie een grote
bijdrage leveren. Samen werken
aan een leefbare toekomst.
Helga van Leur,
weervrouw RTL4, dagvoorzitter
Nationale Houtdag

”
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“

PEFC Nederland is blij dat de
beide ondernemersverenigingen
hun leden stimuleren om de
handelsketen van hun producten
aantoonbaar duurzaam te maken.
Het is belangrijk dat ondernemers
die aan het begin van de Nederlandse keten staan en die hun
hout van “all over the world”
betrekken, zich aansluiten op de
internationaal herkenbare norm.
Dat is de maatvoering die nodig
is om duurzaam bosbeheer een
verdere impuls te geven en dat
is ook duidelijk te communiceren
naar professionele gebruikers
en consumenten.

”

Kees Boon,
voorzitter PEFC Nederland

“

Over PEFC

Anno 2009 worden onze bossen
bedreigd door illegale en onverantwoorde houtkap en wordt
er nog steeds ‘fout’ hout op de
Nederlandse markt verhandeld.
Gelukkig hebben de laatste jaren
diverse internationale publiekprivate samenwerkingsverbanden
geleid tot groei van het areaal
verantwoord beheerde bossen.
De Nederlandse markt vraagt
vandaag om volledige transparantie
bij de productie van en handel in
hout (van bos tot bouw). De tijd
is nu gekomen om ‘fout’ hout
definitief uit Nederland te weren en
verantwoord bosbeheer en ‘goed’
hout de verdiende waardering te
geven! Daarom zijn wij blij met het
initiatief van de VVNH en de NBvT.
Bart van der Linden,
directeur FSC Nederland

”

PEFC, opgericht in 1999, is de internationale
overkoepelende organisatie voor nationale
certificeringsystemen. De standaarden voor
duurzaam bosbeheer worden per land opgesteld
in overeenstemming met alle relevante
partijen. De internationale PEFC Council toetst
vervolgens of deze standaarden voldoen aan
de PEFC meetlat. De PEFC meetlat bevat
sociale, ecologische en economische criteria
ontwikkeld in internationale multi-stakeholder
processen, onderschreven door 149 landen
wereldwijd. PEFC is met ruim 225 miljoen ha
gecertificeerd bos in 20 landen het grootste
certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer.
www.pefcnederland.nl en www.pefc.org

Over FSC
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad
voor Goed Bosbeheer), is een internationale
organisatie, opgericht in 1993. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met
daaraan gekoppeld een keurmerk. Daarmee
stimuleert FSC milieuvriendelijk en economisch
verantwoord bosbeheer, met alle aandacht voor
de mensen die van het bos afhankelijk zijn.
Deze combinatie maakt FSC uniek. Grote milieuen ontwikkelingsorganisaties, vakbonden en het
internationale bedrijfsleven bevelen FSC aan.
Wereldwijd is ruim 115 miljoen hectare bos in
81 landen FSC-gecertificeerd. www.fscnl.org
en www.fsc.org

“

Duurzaam bosbeheer houdt
bossen in stand, bindt CO2
en blijft ook in de toekomst
hout geven. De meeste andere
bouwmaterialen verbruiken
veel grondstoffen en energie.
Bouwen met hout is niet alleen
klimaatneutraal, het draagt ook
bij aan een vermindering van de
wereldwijde klimaatverandering.
Duurzaam geproduceerd hout
is daarmee het meest milieuvriendelijke bouwmateriaal.

Hout: een duurzame grondstof
• Bomen kunnen na 20-120 jaar geoogst
worden terwijl grondstoffen als aardolie
en erts eeuwen nodig hebben om tot
ontwikkeling te komen.
• Als de bossen waaruit het hout wordt
geoogst op een duurzame manier worden
beheerd, kunnen deze bossen voorzien
in een onuitputtelijke grondstofbron.
Een duurzaam beheerd bos geeft steeds
weer nieuwe kaprijpe bomen.
• Hout kan nadat het in langdurige
constructies is toegepast, nog worden
hergebruikt in andere producten en tot slot
als grondstof voor groene energie worden
ingezet.
• Hout heeft een gunstige CO2 footprint ten
opzichte van andere bouwstoffen. Er is
geen ander algemeen bouwmateriaal dat
met zo weinig energie wordt geproduceerd
als hout.

008 versus
gen 2015

Rik Leemans,
hoogleraar milieusysteemanalyse
Wageningen UR
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Onze aanpak
De VVNH en de NBvT streven ernaar dat het gebruik
van duurzaam geproduceerd hout uiteindelijk de norm
wordt voor alle houtsoorten. Bovengenoemde partijen
realiseren zich dat hiervoor nog vele horden moeten
worden genomen.

• Actief het gebruik van duurzaam geproduceerd hout
te promoten o.a. door het duurzame alternatief aan
te bieden, ook als de klant er in eerste instantie niet
om vraagt;
• Jaarlijks te rapporteren aan het secretariaat van hun
brancheorganisatie wat het aandeel aantoonbaar
duurzaam geproduceerd hout is van hun totale
inkoop. De voortgang wordt zowel intern als extern
gecommuniceerd.

Om de ambities voor 2015 te realiseren - 50% van het
hardhout, 85% van het plaatmateriaal en 100% van het
naaldhout aantoonbaar duurzaam - zijn de VVNH en de
NBvT de volgende aanpak overeengekomen:

De VVNH en NBvT gaan hun leden actief informeren
over het belang van duurzaam geproduceerd hout en
inzichtelijk maken hoe de duurzame keuze praktisch
te realiseren. De leden van de VVNH en NBvT die
zich conformeren aan bovengenoemde afspraken en
dus serieus werk maken van het stimuleren van het
gebruik van duurzaam geproduceerd hout, kunnen zich
onderscheiden met het logo ‘Bewust met hout’ en zijn
daarmee herkenbaar voor partijen in de markt.

1. De gemakkelijke keuze
Het is van groot belang dat praktische belemmeringen
voor bedrijven in de houtketen om over te stappen op
duurzaam geproduceerd hout, worden weggenomen.
Uitgangspunt is dat de duurzame keuze ook een
gemakkelijke keuze moet zijn. De VVNH en de NBvT
willen samen met andere schakels in de houtketen en
FSC en PEFC in kaart brengen wat de belangrijkste
belemmeringen in de praktijk zijn, concrete oplossingen
formuleren en er op toezien dat deze oplossingen ook
daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

3. Stimuleren van de vraag
Om het aanbod van duurzaam geproduceerd hout te
verhogen, is het cruciaal dat de vraag fors toeneemt.
De VVNH en de NBvT gaan daarom afnemers, verwerkers
en voorschrijvers van hout uitgebreid informeren over
het belang van duurzaam geproduceerd hout. Ook zal
met alle betrokken brancheorganisaties in de houtketen
worden verkend waar concrete samenwerking op dit
thema mogelijk is. Deze partijen worden uitgenodigd zich
aan te sluiten bij het actieplan.

Zo zal met alle betrokkenen de mogelijkheid worden
onderzocht om te komen tot één gezamenlijke
handelsketen (Chain of Custody) voor duurzaam
geproduceerd hout in Nederland (zie pagina 21).

2. Aanbieders aan de slag
De leden van de VVNH en de NBvT committeren zich
aan de doelstellingen van Bewust met hout voor 2015
door:
• Een gecertificeerde Chain of Custody te
implementeren;
• Ervoor te zorgen dat ze duurzaam geproduceerd
hout ofwel producten van duurzaam geproduceerd
hout voorradig hebben dan wel op korte termijn
kunnen leveren;

16

17

4. Bundeling communicatiekracht
Om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout
effectief te promoten, is het van groot belang dat
betrokken partijen hun communicatie hierover nauw op
elkaar afstemmen. Op www.bewustmethout.nl vindt u
informatie over de campagne en hoe u kunt overstappen
op duurzaam geproduceerd hout. De volgende
gezamenlijke communicatieactiviteiten worden uitgevoerd:
• Een communicatietoolkit wordt ontwikkeld (met
een flyer, een PowerPoint presentatie en Q&A’s) die
alle betrokken branches kunnen gebruiken voor
presentaties op bijeenkomsten in de houtsector.
• Eens per kwartaal wordt een nieuwsbrief uitgebracht
voor de leden van de aangesloten branches en
andere partijen en betrokkenen in de houtketen met
actuele informatie over duurzaam geproduceerd hout,
ervaringen van ondernemers en dergelijke.
• De media zal actief worden geïnformeerd over de
implementatie en resultaten van het actieplan, nieuwe
ontwikkelingen en opvallende initiatieven in de markt.
• Bedrijven kunnen terecht bij de helpdesk van het
Centrum Hout voor al hun vragen over het gebruik van
duurzaam geproduceerd hout. De helpdesk zal actief
onder de aandacht worden gebracht.

5. Afstemming
Om de ambities voor 2015 te kunnen realiseren is een
goede afstemming met de overheid en maatschappelijke
organisaties van groot belang. De overheid geeft in
haar rol als inkoper van duurzaam geproduceerd
hout een stimulerend voorbeeld voor de marktsector.
Maatschappelijke organisaties vervullen een belangrijke
rol om het belang van de aankoop van duurzaam
geproduceerd hout hoog op de agenda te houden.
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Handelsketen voor duurzaam
geproduceerd hout

Houthandel

Timmerfabriek

Aannemer

Alle schakels in de
houtketen hebben een
Chain of Custody
certificaat nodig om
duurzaam bosbeheer
transparant te maken

Staal
Gerecycled staal
Aluminium
Rode baksteen
Lichte betonblok

19%

10%
Voor veel
houtverwerkende bedrijven is het
0%
Naaldhout
belangrijk omHardhout
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en PEFC-gecertificeerde
houtstromen bij elkaar te kunnen voegen2
in één product en als duurzaam geproduceerd product te kunnen aanbieden op de
markt. Daarnaast vinden veel bedrijven in
de handelsketen in Nederland het problematisch om meerdere CoC’s naast elkaar
te hanteren, gezien de kosten, administratie
en de logistieke problemen die dit met zich
meebrengt. Daarom gaan de VVNH en de
NBvT de mogelijkheden verkennen om dit
te vereenvoudigen. Ook bieden de VVNH
en de NBvT bedrijven met Keurhout de
praktische mogelijkheid om met één CoC
duurzaam geproduceerd hout op de markt
te kunnen brengen.3
Duurzaam bosbeheer

2 Anno 2009 is er geen wederzijdse erkenning van de Chain of
Custody door PEFC en FSC. Wil je toch zowel FSC als PEFC
hout in één product gebruiken, kijk dan op www.fscnl.org en
www.pefcnederland.nl voor de mogelijkheden.
3 De Keurhout Chain of Custody is goedgekeurd door TPAC
in opdracht van het ministerie van VROM in het kader van
duurzaam inkopen.
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Supporters van het actieplan
Naast de initiatiefnemers van het actieplan Bewust met hout de VVNH en de NBvT - zijn de volgende organisaties betrokken
bij het actieplan als supporter. Zij dragen bij aan de uitrol van
het actieplan en ondersteunen het actieplan door:
• Deelname aan de ‘Task Force Bewust met hout’, die
praktische belemmeringen in de keten voor de overstap
naar duurzaam geproduceerd hout gaat aanpakken.
• Bij te dragen aan een eenduidige en krachtige
communicatiestroom over duurzaam geproduceerd hout.
• Leden te informeren over het belang van duurzaam
geproduceerd hout en hen te ondersteunen bij de overstap.

“

De Koninklijke VNP is enthousiast
over de actieve houding van VVNH
en NBvT. Wij zijn er van overtuigd dat
het actieplan zal bijdragen aan een
verduurzaming van de houtketen.
De papier- en kartonketen kent haar
eigen activiteiten op het vlak van
verduurzaming van de keten. Wij
zullen dan ook waar mogelijk de
samenwerking opzoeken met VVNH
en NBvT.

Algemene Vereniging Inlands Hout

Vereniging van Houtskeletbouwers

Verduurzaamd Hout Nederland

De Nederlandse Vereniging van Houtagenten

Vereeniging van Importeerende
Groothandelaren in Hout

Centrale Bond van Meubelfabrikanten

FOSAG

Namens de initiatiefnemers en supporters van het actieplan
Bewust met hout 2010-2015:

”

Gerrit Jan Koopman,
directeur Koninklijke VNP - Vereniging
van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken

Mathee van de Vin
Voorzitter NBvT

Cees Boogaerdt
Voorzitter Koninklijke VVNH

Amsterdam, 1 december 2009
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