
Mark van Benthem, Stichting Probos:

"Steeds meer bouwers met Chain
of Custody (CoC)-certificaat"
Sinds 1 januari van dit jaar moet bij alle Rijksoverheidsopdrachten hout worden toege

past dat 100 procent aantoonbaar duurzaam geproduceerd is. Ook andere overheden

en private partijen hebben doelstellingen geformuleerd. Bouwbedrijven laten zich

dan ook massaal certificeren voor een Chain of Custody (CoC)-erkenning om aan deze

vraag te kunnen voldoen. Om te laten zien wat zo'n erkenning inhoudt en hoe de weg

erheen eruit ziet, organiseerde Stichting Probos het afgelopen jaar drie zogeheten

'Kijken bij collega's-Excursies'.

Mark van Benthem van Stichting Probos:

"Alweer een certificaat kan bedrijven
afschrikken. Maar voor bedrijven die adminis

tratief hun zaakjes toch al op orde hebben,
met bijvoorbeeld een ISO- en VCA-certificaat,
stelt het niet zoveel voor. Dat hebben we met

de excursies nog eens duidelijk kunnen
maken."

Stichting Probos is een kennis- en informatie
centrum over bossen, gevestigd in Wageningen.

Van Benthem: "We zetten ons in voor meer
bos en voor beter bos. Kortom: goed bosbe

heer. En de trend op dat gebied is dat er steeds
meer hout uit goed beheerde bossen op de

Nederlandse markt komt. Dat het beleid ook

aanslaat, mag blijken uit het feit dat in 2008
nog maar zo'n vijftig bouwbedrijven CoC

gecertificeerd waren en intussen meer dan
tweehonderd. "

Nog veel te winnen
Uit onderzoek blijkt dat het aandeel geïmpor
teerd gecertificeerd hout in de afgelopen drie

jaar is gestegen van 13 procent naar maar liefst
33 procent. Een mooie toename, maar tegelij
kertijd valt er nog veel te winnen, aldus Van
Benthem. "Het gros van het gecertificeerde
hout is afkomstig uit naaldbossen uit de gema
tigde klimaatzones. Met andere woorden: van

het tropisch hout dat in Nederland wordt
gebruikt, is nog altijd een veel te groot deel

van op z'n minst twijfelachtige herkomst. Er is

dan ook alle reden om ervoor te zorgen dat er
in de hele keten van productie tot toepassing

nog veel meer aandacht komt voor goed bos
beheer, aangetoond door certificering, en ver

antwoord houtgebruik. Om dat te realiseren,
hebben we het project 'Timmer de keten dicht'

in bet leven geroepen. Onderdeel daarvan zijn
di'Kijken bij collega's-excursies'."
Werken met gecertificeerd hout is geen hobby

van een paar bouwbedrijven. De marktvraag
neemt toe, aldus Van Benthem. En dus ook de

belangstelling van aannemers. Maar er is ook
nog wel wat koudwatervrees, met name voor

alweer een certificering en de veronderstelde
hoge kosten ervan. Die vrees is in elk geval bij

de deelnemers aan de excursies weggenomen.
Bovendien, zo voegt hij eraan toe, is er voor

kleinere aannemingsbedrijven ook de moge
lijkheid om een, laagdrempelig, groepscertifi
caat te behalen.

Mark van Benrhem: "Van het tropisch hout is nog altijd

een veel te groot deel van twijfelachtige herkomst. •

Geen gebrek
Er is momenteel zeker geen gebrek aan duur
zaam geproduceerd bouwhout. Maar de vraag

uit de markt blijft wel achter. De huidige eco

nomische crisis is daarvan de belangrijkste
oorzaak. Toch weerspreekt Van Benthem het
idee dat gecertificeerd hout per definitie een

duurder bouwproduet oplevert. "De kostprijs
van het hout ligt in het uiterste geval zo'n 20

procent hoger dan die van niet-gecertificeerd
hout. Bij naaldhout is er niet of nauwelijks

sprake van een meerprijs. Maar daarbij moet je
wel bedenken dat hout maar een klein deel

van de totale bouwkosten uitmaakt en dus
maar beperkt meeweegt."

Om tegemoet te komen aan de toch toene
mende belangstelling voor gecertificeerd hout

heeft Stichting Probos www.houtdatabase.nl
in het leven geroepen. Daar vinden aannemers
en opdrachtgevers alle fysisch-mechanische

eigenschappen van zo'n tweehonderd hout

soorten. Ook staat vermeld wie de leveranciers
zijn van de verschillende soorten. Voor de

onbekendere houtsoorten worden tevens
voorbeeldprojecten gegeven, zodat men kan

nagaan hoe een bepaalde houtsoort zich
tijdens en na de bouw gedraagt.

vrJ Nog meer informatie op www.probos.nl
en op www.timmerdeketendicht.nl

Uit onderzoek blijkt dat het aandeel geïmporteerd gecertificeerd hout in de afgelopen drie jaar is gestegen van 13 procent

naar maar liefst 33 procent.


