ADVERTORIAL CENTRUM HOUT
VepaDrentea-website laat Gertjan bijvoorbeeld zien hoe
kleine reststukken staal dichtbij de VepaDrentea-fabriek
geperst, gesmolten en letterlijk omgevormd worden tot
nieuwe onderdelen. Zo gaat niets verloren.
“Want als je dat niet op een goede manier produceert,
dan wordt het product dat je maakt uiteindelijk ook
afval. Dat zou heel jammer zijn. Dan ben je eigenlijk ontwerper en producent van toekomstig afval - en dat willen
we voorkomen”

Is het waar?

“ZIJN JE PRODUCTEN
‘TOEKOMSTIG AFVAL’
OF HOUDEN ZE WAARDE?”
Per dag wordt er één volle vrachtwagen gecertificeerd spaanplaat gelost
voor het productieproces bij VepaDrentea, ’the furniture factory’ in
Hoogeveen. Alles wordt gebruikt: reststukken van het ene product vinden
een bestemming in de productie van andere meubelstukken.
Tekst: Pim Nusselder

Door dit creatieve gebruik van resten spaanplaat maakt
het bedrijf zowel de bron als de toepassing duurzaam.
Doordacht en verantwoord houtgebruik vormt zo naast
het gebruik van hout uit duurzame bron een deel van
de duurzaamheidsstrategie van VepaDrentea. Hout is
de voornaamste grondstof, maar ook bij de grondstoffen
staal, textiel en plastic zet VepaDrentea zoveel mogelijk
restmateriaal opnieuw in.

Samen oud worden
Verantwoordelijk voor design, development & marketing
bij VepaDrentea is Gertjan de Kam. Hij vertelt waarom
ze het zo aanpakken: “VepaDrentea is onderdeel van de
Fair Furniture Group. Dat is een holding van bedrijven
die allemaal hetzelfde voorstaan, dat is namelijk op een
goede, eerlijke manier produceren van meubilair, voor
professioneel gebruik.”
VepaDrentea voert een gevarieerd en breed assortiment
bureaus, tafels, stoelen en archiefkasten voor kantoorwerkplekken, vergader- en overlegruimtes. Alles kan op
maat gemaakt worden, wat bijvoorbeeld ook geldt voor
de comfortabele zitplekken voor receptieruimtes en voor
aanland- en ontmoetingsplekken voor opdrachtgevers uit
de zakelijke markt, zorg en onderwijs.
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De Kam: “We produceren dit met heel veel overtuiging
in Nederland, met lokale en regionale materialen, op een
heel eerlijke en milieuvriendelijke manier. Wij denken
ook dat dit de enige manier is om ‘samen oud te worden’.
Zo maken we producten waar we helemaal achter staan;
producten die we ook graag weer retour nemen, op het
moment dat ze niet meer gebruikt worden voor het doel
waar we ze ooit voor bedacht hebben. Die hebben voor
ons nog heel veel waarde.
We voelen ons nog eigenaar van het product dat we
hebben gemaakt.”

Overtuiging
Met die filosofie proberen we ook andere bedrijven te
motiveren om na te denken bij wat ze maken - en zichzelf
de vraag te stellen of ze hun producten inderdaad terug
zouden willen nemen. Er zit overtuiging in de reden
waarom je de dingen maakt, maar ook in de materialen
die je daarbij toepast. Dat maakt je… ik mag wel zeggen
‘trots op hetgeen je doet’.
“Hout in allerlei soorten, maar ook textiel, staal, plastic;
het gaat niet alleen over materialen zelf, het gaat ook
over de manier waarop je ze bewerkt, verwerkt en hoe
je met het afval omgaat dat je zelf produceert.” Op de

De keuze voor duurzaam hout, uit duurzaam beheerd
bos, dat is een no-brainer voor VepaDrentea. Maar nog
steeds worden productiestromen tot aan de fabriek
goed bewaakt, vanuit een onderzoeksbedrijf binnen de
holding. Daar worden de verschillende materialen tegen
het licht gehouden, met als leidende vraag: “Is hetgeen er wordt beweerd ook echt waar?”. Daarbij hecht
VepaDrentea aan kennis over de wijze waarop materiaal
geproduceerd wordt; “dat er dus inderdaad voldoende
wordt teruggeplant. Bij PEFC- en FSC-materiaal weten
we dat het zo is”, stelt Gertjan vast.

Klant waardeert keurmerk
“Bij onze klanten (zakelijk, onderwijs, zorg, red.) zijn
de keurmerken misschien niet altijd even bekend, maar

Frits Muysson, CEO van de Fair Furniture groep,
licht toe: “Wat wij hier al heel lang normaal vinden,
wordt vaak nog als bijzonder ervaren. Dat we alles
in Nederland produceren, dichtbij de markt. Dat
we daarmee hier werkgelegenheid creëren in plaats
van ver weg en daarmee ook goede arbeidsvoorwaarden en lonen kunnen garanderen. Dat we
geen onderdelen en producten de halve wereld
over slepen en daardoor niet alleen CO2 besparen
maar ook flexibel kunnen overstappen op andere,
hernieuwbare materialen. Dat we die hernieuwbare
materialen en grondstoffen altijd zullen verkiezen
boven het gebruik van fossiele grondstoffen. Als
groep kiezen we niet voor de meest winstgevende
of de gemakkelijkste weg, maar voor de juiste.
De meest eerlijke. Met deze naam zeggen we dus
heel duidelijk wie we zijn. En iedereen mag komen
kijken of we ook echt doen wat we zeggen, onze
deuren staan open.”

bij een aanbesteding merk je wel dat ze het belangrijk
vinden dat het materiaal uit verantwoord beheerde
bossen wordt gewonnen - en dat het gecontroleerd
wordt. Door de keurmerken stel je de opdrachtgever in
de gelegenheid om die waardering aan te brengen. Dat is
heel belangrijk.”

Over duurzaam bosbeheer
Dat het gebruik van hout bossen beschermt klinkt wellicht tegenstrijdig, maar dat is het niet. Met duurzaam
bosbeheer houden we de bossen in stand. Dit is vanuit
ecologisch, milieutechnisch en economisch oogpunt
belangrijk, omdat veel dieren en mensen wereldwijd afhankelijk zijn van bossen en de producten uit het bos. Bij
duurzaam bosbeheer wordt van te voren gekeken hoeveel hout verantwoord uit het bos gekapt mag worden,
om het bos vervolgens gedurende een bepaalde periode
met rust te laten, zodat flora en fauna intact blijven en de
overige bomen verder kunnen groeien.
Belangrijk bij duurzaam bosbeheer is om verder te kijken
dan alleen het hout zelf. Bossen leveren belangrijke
ecosysteemdiensten zoals het vastleggen van CO2 en de
productie van zuurstof, maar ook zaken als waterhuishouding en luchtkwaliteit worden door bossen beïnvloed.
Zo is bijvoorbeeld ook het voorkomen van erosie een
belangrijke bosfunctie.
De Verenigde Naties gaat er vanuit dat wereldwijd 1,6
miljard mensen afhankelijk zijn van het bos voor een deel
van hun voedselvoorziening, of andere producten zoals
medicijnen, grondstoffen, ecosysteemdienst of een deel
van het levensonderhoud. Bij duurzaam bosbeheer wordt
deze lokale bevolking nauw betrokken bij het bosbeheer.
De lokale bevolking behoudt zeggenschap over wat er
met het bos gebeurt enerzijds, maar wordt ook voorzien
van werkgelegenheid door de houtproductie.
De grootste bedreiging van bos is de omvorming naar
andere vormen van landgebruik. Veelal landbouw voor
de toenemende vraag naar landbouwproducten zoals
palmolie, rubber, cacao, soja en vlees. Door economische
waarde aan het bos te geven middels houtproductie,
wordt het risico op ontbossing veel kleiner. En dat is
gunstig voor de lokale bevolking, dieren en het milieu.
Mede gelet op de enorme bouwopgaaf waar Nederland
zich voor gesteld ziet – in de periode 2020-2025: jaarlijks
75.000 nieuwe woningen - ligt er een belangrijke kans
voor toepassing van meer hout in plaats van andere,
klimaat belastende, materialen. Dit strookt ook het groeiend belang dat aan bos in het algemeen wordt toegekend
om de klimaatdoelen te helpen realiseren. Om meer
bossen duurzaam te beheren, is vraag naar gecertificeerde producten uit bossen cruciaal. In het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer werken diverse partijen
(overheid, vakbonden, maatschappelijk middenveld en
brancheorganisaties) samen om duurzaam bosbeheer
te promoten. Het stimuleren van de vraag naar hout uit
duurzaam beheerde bossen zien zij als belangrijk om het
risico op ontbossing tegen te gaan. Wilt u ook overstappen op aantoonbaar duurzaam hout voor uw project?
Lees verder op www.inkoopduurzaamhout.nl.
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