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Inkoop duurzaam houtjanboel door wirwar certificaten

Langeketen laatruimte voor gesjoemel
Ingrid Koenen

Rhenen · Het blijft een lastige klus om hout te certificeren. De lange keten
van bos tot plank en de wirwar van certificaten laat ruimte voor gesjoemel.
Alleen zeer vasthoudende inkopers kunnen rekenen op 100 procent duurzaamhout.

r Rijk erkende certificeringssystemen
voor legaal hout (dec'Z008~)_ _~ _
Naam systeem
CSA Canadia
s Association
FSC Forest Stewa
ouncil
MTCC MalaysianTimb
calionCouncil
PEFC Programma for E
nt ofForest Certification Schemes in
en Fmland
SFI Sustainable ForestryI
SGS Timber Legality & Trace
FLEGT Forest Law Enforcement. Go

duu aam?

nogniet getoetst
ja
nognietgetoetst
ja. toetsing hier volgt
nogniet getoetst
nee,alleentoets op
legale kap
nee,alleen toets op
legale kapandTrade

Certificeringwereldbossen n
FSC
PEFCICSA
PEFC
PEFC/SFI
PEFClATFS

32
25
21
18
3

Boscertificering (okt Z007 oppervlakte x1000
Wereld
waarvan tropisch

Europa
Nederland

312.402
13,869
102.749
152

Boscertificering in Nederland (oktZ007, in ha)
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
Gemeenten/particulieren

Overig
Totaal

91.987
9271
41.036
9498
151.792 (42procentvan Nederlands bos)
Bron: Probos

Toch is de ambitie van het Rijk
om van af volgend jaar alles 100
procent duurzaam in te kopen.
provincies st reven naa r 75 procent en gemee nten naar 50 pro cent, Sander Franse van het m inisterie van VROM bevestigt dat
100 proce nt duurzaam hout voorlopig onhaalbaa r is. Het Rijk zet
vanaf ja nuari in op duurzaam.
maar eist minim aal het bewijs
dat hout niet illegaal is geka pt.
FSC is nog altijd het beke ndste
keu rme rk, maar inmiddels strijden nog vier orga nisat ies om het
pre di kaa t duurzaam en zij n twee
keurmerken erkend voor toetsing
op legali teit ,
Op landgoed Prattenburg volgen
overhe idsinkope rs ee n t raini ng
va n de st ichti ng Probos om duu rzaam hout te herken nen en in
een aa nbesteding te verwerken.
Simpel is het n iet : aan een pla nk
is niet te zien, welke boom is gesneuveld, Ook een bestekse is van
100 procent duurzaam geproduceerd hout is geen garantie voor
werkelijk geleverd m ateriaal.
Een bon van ee n pakket FSC-hout
kan bijvoorbeeld meerde re kere n
worde n geb ru ikt als de leverancier nie t over een eigen zogeno emd CoC-cer t ificaat beschikt.
Veel gehoorde smoesjes vanuit
de aannemerij zijn 'gecertificee rd hout is vijf keer zo duur',
'in deze afmetingen en hoeveelheden is dat nie t verk rijgb aa r' en
'dit is gee n tropisch hout, du s
go ed',
Begin ap ril volgt een ronde tafelgesprek met Bouwe nd Nederland,
de houtl everanciers en de mi ni ster van VROM om de stand van
zaken op te ma ken en een in haalslag in te zetten. De aa nnemers
kijken voora lsnog de kat uit de
boo m: slechts 50 van de 80,000
onde rnem ingen in de bouw beschikt over een certificaat . Ruim
90 proc en t van de bedrijven kan
uit de voeten met een relat ief
eenvoudiggroepscertificaat waarvoor de kosten zo'n 750 euro per
jaar bedragen. Wie zij n administratie op orde heeft, ho eft daar
ni et meer dan een dag werk in te
investeren.
Tim me r fabr iek Doornenb al bewijst dat het ech t kan . Tien jaar
geleden maakten zij als ee n van

de wein ige de omslag en dat zie n
ze bijvoorbeeld belo ond door de
opdracht om aUe kozijnen van
het ministerie van Landbouw te
mogen leveren: De bovenste helft
vuren en via een houtla s de onderste he lft gecer tificeerd hardhout. Ook lever en ze damwanden
waa rvan het bovenste dee l hardhout is en het onderste deel , dat
perman ent onder water zit, vuren, "Door de ge mengde houtsoorten betaal baar , en de sterkte
is bewezen goe d", ver zekert techni sch adviseur Jan van Beek tijde ns ee n rond leiding door de fabriek.
De voorraden vuren, rob in ia en

accoya is helem aal voorzien van
een FSC·keur me rk.
"Voor vur en sche elt het qua in-

AA
Voor vuren scheelt het
qua inkoop maar
een paar dubbeltjes

"

koop maar een paar dubbeltjes,
dat is een dubbe le admi nistratie
niet waa rd." Het hout is gem id-

Aan een stuk hout is niette ruiken welke boom is gesneuveld. Foto: APA/Sjef Prins

del d 10 procent duurder is zijn
er varing, maar bij afname van
een bewerkt produ ct is de meerprijs nog ma ar 4 tot 5 pro cen t ,
Van al het ho ut op de Nede rla ndse markt is ru im 10 procent duu rzaam, maar het Rijk streeft naar
50 procent in 2011, Van het Nede rlandse bo s beschikt 42 procent over ee n duu rzaamheidscertificaat, waa ronde r de 400
hect are van landgoed Prattenburg. Beheerder Gerard Koopmans neem t de in koper s op sleeptouw
door
het
bos:
Indru kwekken de ei ke n- en beuken la ne n, douglassparren en
Amerikaanse eike n , Zijn taak is

een balans te vinden tu ssen producti ebo s, recreat ie en natuurwaarden, Vorig ja ar is veel ge kapt
om de oor spronkelijke oprijlaan
naar het kasteel in ere te kunnen
herstellen,
Passend in het be heerplan wor dt
jaarlijks 1200 vie rkante me ter gerooid en verkocht zodat de kosten
van het landgoed opwegen tegen
de baten, Zijn grootste vijand zijn
de 'paa rdenpoten', noesten die de
kwali teit va n het productie hout
ver minderen , De afge lope n twee
jaar waren de hou tpr ijzen ui tstekend , maar de kredietcrisis doet
het ergste vreze n voor kome nd
jaar.

