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Niels Wielaard, SarVision (spin-off Wageningen University, ww.sarvision.nl) 
 

Niels Wielaard holds a masters degree in forestry and nature conservation from Wageningen University. He specialised in earth 

observation and geographic information systems (GIS) for natural resource management and conservation in tropical forest regions. He 

works at SarVision as a project engineer since 2002. Some of his recent activities include research on the potential role of earth 

observation in support of the verification of indicators of the Indonesian forest certification system, capacity building at the recently 

opened regional SarVision Indonesia monitoring facility in Balikpapan, the design of management strategies towards forest certification 

for a Dutch timber company in Cameroon, and the spatial modelling of the potential of biodiversity conservation as an ecosystem service 

and associated direct payment amounts in Costa Rica.  

 

Samenvatting presentatie: 

The potential role of systematic earth observation to promote transparency in the forest sector 

 

Rising concern of civil society that not all products are being produced sustainably could present a risk to the industry if not addressed. 

Investors, producers, traders and civil society organisations increasingly recognise these concerns and have begun developing codes of 

conduct for sustainable forest management. Newly developed systematic earth observation approaches using satellite and aircraft 

sensors that pierce through notorious cloud cover can benefit trade in (timber) products by providing assurance to EU markets and the 

general public at large that products have been legally sourced. This presentation first will provide an overview of forest status in Insular 

South East Asia. Region-wide reliable, consistent, and timely information on areas of (illegal) logging activity, degradation and 

conversion of forest in and outside of the permanent reserved forest, or the location of fires can now be made available on a daily to 

quarterly basis. The publishing of updated forest cover and change maps using an Internet interface component enables all stakeholders 

to see what is actually going on in the forest at any time, increasing transparency and assuring credibility. It is shown how these 

systematic forest monitoring systems can be applied for verification and monitoring in the timber and agro-industrial plantation sectors. It 

is concluded that near real-time detection of forest activities can advance effective law enforcement, and can be a useful marketing tool 

for proactive forest concession and plantation companies to demonstrate that their forests are properly managed and their activities are 

open and accountable to all stakeholders. 

Hugo Kuijjer, Ministerie van VROM 
 

Hugo Kuijjer is senior beleidscoördinator binnen het Programma duurzaam produceren bij de directie Klimaatverandering en Industrie 

van het ministerie van VROM. Daarbij is hij projectleider Duurzaam geproduceerd hout. 

 

Wat de beleidsdossiers hout betreft is hij belast met het ontwikkelen van een onafhankelijke Nederlandse certificatiesystematiek voor 

duurzaam bosbeheer en de handelsketen en van een gelijkwaardigheidstoets van andere certificatiesystemen, het tegengaan van 

illegaal hout en het duurzaam inkopen en aanbesteden van hout door de overheid. Tevens vervult hij de rol van coördinator 

beleidsdossiers hout voor de betrokken departementen. 

 

Daarnaast is hij voorzitter van de Programmagroep van het programma “Met preventie naar duurzaam ondernemen”. Dit programma 

voor en door overheden is gericht op de rol van overheden bij het verminderen van de milieudruk door bedrijfsmatige activiteiten. 

 

Voorheen was hij betrokken bij projecten of programma’s als de Algemene regels Wet milieubeheer, Bedrijfsinterne Milieuzorg, de Nota 

Milieu en Economie en Duurzaam Ondernemen. Binnenkort gaat hij aan de slag als projectmanager van het Buisleidingendossier bij de 

directie Externe Veiligheid van het ministerie van VROM. 

 

Samenvatting presentatie: 

De beoordelingsrichtlijn duurzaam geproduceerd hout (BRL) 

Nederlandse overheid gaat voor duurzaam! 

 

Het Nederlands milieubeleid met betrekking tot hout is erop gericht duurzaam bosbeheer wereldwijd te bevorderen en het aandeel 

duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt aanzienlijk te verhogen. Daartoe richt het beleid zich specifiek op het 

ontwikkelen van een onafhankelijke certificatiesystematiek voor duurzaam geproduceerd hout, het voorkomen van illegale houtkap en 

het duurzaam inkopen en aanbesteden van hout. 

 

In 2001 besloot het Kabinet een onafhankelijke certificatiesystematiek voor duurzaam geproduceerd hout te ontwikkelen. Inmiddels is, in 

overleg met alle betrokken partijen, een beoordelingsrichtlijn voor duurzaam bosbeheer en de handelsketen (de BRL) opgesteld. Op 

basis van de BRL zal certificatie kunnen plaatsvinden en zullen bestaande, andere houtcertificatiesystemen op landenniveau als 

gelijkwaardig geaccepteerd kunnen worden. Indien zo’n ander certificatiesysteem als gelijkwaardig geaccepteerd is, betekent dit dat alle 

certificaten, die onder dat systeem zijn afgegeven, door het Nederlandse systeem erkend worden. 

 

Hoewel overeenstemming over de BRL bestaat, resten nog een aantal discussiepunten voordat de systematiek met draagvak ingevoerd 

kan worden. Een laatste overleg wordt eind 2005 voorzien. In ieder geval zal eind 2005 politiek worden besloten de systematiek al dan 

niet te implementeren. Implementatie kan dan in 2006, via aansluiten bij de Stichting Milieukeur, gerealiseerd worden. 

 

De overheid zal in ieder geval haar marktkracht inzetten. In 2004 heeft het Kabinet besloten dat alle rijksinstanties zo veel mogelijk 

aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout inkopen en aanbesteden. Op termijn moet al dit hout duurzaam zijn. Daarnaast moeten zij 



zich er minimaal van verzekeren dat al het hout van aantoonbaar legale afkomst is. De BRL zal zeker de basis vormen voor inkopen en 

aanbesteden van hout door de overheid. 

 

Kortom: de Nederlandse overheid gaat voor duurzaam! 

Jean-Pierre Martel, Senior Vice-President Sustainability, Forest Products Association of Canada (FPAC) 
 

Jean-Pierre Martel joined the Forest Products Association of Canada in 2002, as Senior Vice President, Sustainability. In his position, he 

works with FPAC member companies and stakeholders on national and international market acceptance, forestry and environmental 

issues and programs. This includes FPAC's recently announced requirement to have all member companies submit their forest practices 

to the scrutiny of third party certification audits by end of 2006.  

 

From 1997 to 2002, he worked with Weyerhaeuser Company, where he played a key role in managing forestry certification, public policy 

and strategic environmental and commercial issues, as Manager, Strategic Issues, and Director, Forestry Certification. Prior to 

Weyerhaeuser, Jean-Pierre spent 13 years at FPAC (formerly the Canadian Pulp & Paper Association), where he progressed to 

Director, Forests. 

 

Jean-Pierre holds a Bachelor of forestry (1981) and a Masters in forest management from Laval University (Québec, Canada) 

 

Samenvatting presentatie: 

National Sustainable Forestry Issues 

 

This presentation will first provide an overview of the Canadian forestry context and will then provide a better understanding of the 

challenges and achievements of the Canadian forest products in term of sustainable forest management in Canada. 

Vincent van den Berk, Ministerie van LNV 
 
Wie is Vincent van den Berk? Goede vraag! 
Maar voor dit doel: Werkt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Sinds het Nederlandse 
Voorzitterschap van de EU in de tweede helft van 2004 toegevoegd aan het team internationaal van de Directie Natuur en daar o.a. 
betrokken bij het internationale bos- en houtdossier o.l.v. Flip van Helden. Binnen dat dossier intensief betrokken bij de uitwerking van 
het EU Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Actieplan en bij de voorgenomen ondersteuning van de Europese 
Commissie in de FLEGT samenwerking met Maleisië. Werkte daarvoor ook bij het Ministerie van LNV, maar dan op internationaal 
waterbeleid. 
 
Samenvatting presentatie: 
Het FLEGT proces en case Maleisië 
 
De Nederlandse overheid is actief betrokken bij de ontwikkeling en de uitwerking van het EU Forest Law Enforcement Governance and 
Trade (FLEGT) actieplan. De gegarandeerde levering van legaal hout aan de EU uit houtproducerende derde landen staat daarin 
centraal. Houtproducerende landen kunnen daartoe partnerschapsovereenkomsten aangaan met de EU waarin de legaliteit is geregeld. 
Verschillende EU lidstaten hebben aangeboden om de EC te ondersteunen bij de totstandkoming van de 
partnerschapsovereenkomsten. Nederland heeft aangeboden om dit proces met Maleisië te ondersteunen. De regeling t.b.v. de levering 
van legaal hout staat niet op zich maar is onderdeel van een pakket aan initiatieven die in EU verband gestimuleerd worden zoals public 
procurement beleid, stimuleren van B2B initiatieven, hout in relatie tot witwaswetgeving, weren van zogenaamd conflicthout, strategische 
inzet van CITES, enzovoort. In de presentatie worden deze initiatieven naast elkaar geplaatst, kort toegelicht en wordt vervolgens 
ingezoomd op de stand van zaken van de mogelijke partnerschapsovereenkomsten t.b.v. legaal hout en de eerste contacten terzake 
met Maleisië. 

Janneke de Jong, Ministerie van VROM 
 
Janneke de Jong is als beleidsmedewerker werkzaam bij het programma Duurzaam Produceren binnen de directie Klimaatverandering 
en Industrie van het Ministerie VROM. Wat het beleidsdossier hout betreft is zij belast met het ontwikkelen van het beleid voor duurzaam 
inkopen en aanbesteden van hout door de overheid. Tevens is zij betrokken bij de discussie over illegaal hout en het proces rondom de 
ontwikkeling van de Beoordelingsrichtlijn voor duurzaam geproduceerd hout. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het dossier 
milieuzorg. In deze rol is ze de Nederlandse vertegenwoordiger in artikel 14 comité dat zich bezig houdt met de Europese “Eco 
Management and Auditing Scheme (EMAS)” en lid van het college van deskundigen van de Stichting Coördinatie Certificatie 
Managementsystemen (SCCM). Voorheen was zij betrokken bij het project als Exploring New Initiatives in Regulating Industrial 
Installations over de koppeling tussen vergunningverlening en milieuzorg. Daarvoor was zij werkzaam bij het Ministerie van Financiën.  
 
Samenvatting presentatie:  
Duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid 
 
Duurzaam inkopen in het algemeen en van hout in het bijzonder staat sterk in de politieke belangstelling.  
 
Voor het inkopen van hout is in juni 2004 een kabinetsstandpunt geformuleerd. Daarin staat “dat alle instanties welke onder de 
ministeriële verantwoordelijkheid vallen zich ertoe verplichten dat het door hen aangekochte of aanbestede hout zoveel mogelijk en op 
termijn volledig op aantoonbaar duurzame wijze geproduceerd is. Daarnaast verzekeren zij zich er minimaal van dat het hout van 
aantoonbaar legale afkomst is”.  
 
Nu er met alle betrokken partijen overeenstemming is over de Beoordelingsrichtlijn voor duurzaam geproduceerd hout (+ handelsketen), 
de BRL, is de inhoudelijk basis voor het inkoopbeleid voor hout gelegd. De mate waarin en wijze waarop milieu- en sociale criteria zoals 
benoemd in de BRL in het inkoop- en aanbestedingsbeleid geïntegreerd kunnen worden, wordt bepaald door de Europese 
aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EC. Daarbij kan afhankelijk van de insteek (DG Interne Markt of DG Milieu) gekozen worden voor een 



precieze of rekkelijke interpretatie van deze richtlijn.  
 
Belangrijk in dit kader is dat er op dit moment in Nederland een maatschappelijk klimaat heerst waarbij duurzaam inkopen de voorkeur 
heeft. Mede ter uitvoering van de motie Koopmans/de Krom stelt het Kabinet dat het optimaal benutten van de mogelijkheden om 
duurzaamheidscriteria te stellen in het overheidsaankoopproces hoge prioriteit heeft.  
 
Een prima context dus om de uiterste grens bij het integreren van duurzaamheidscriteria in het aanbestedingsproces op te zoeken! 

Kathy Abusow, Forest Certification & Market Acceptance Consultant, Abusow International Ltd 
 
Kathy Abusow is an independent forest certification and market acceptance consultant. She has advised on sustainable forest 
management (SFM) certification, standard development, implementation and marketplace acceptance since 1993. She has a strong 
knowledge of standards in use in North America (CSA, FSC, SFI), as well as international developments with regards to mutual 
recognition through initiatives such as the PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).  
 
Kathy serves as a member/expert/or advisor to several organizations, including the:  

• Forest Products Association of Canada, Certification Advisor  

• Canadian Sustainable Forestry Certification Coalition, Certification Advisor  

• Program for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), Panel of Experts  

• PEFC Canada’s Governing Body, Member  

• Society of American Foresters, Vice-Chair, Sustainability & Certification Working Group  

• United States Forest Service, Panel of Forest Certification Experts to Executive Leadership Team  

• Canadian Forestry Association, Board Member  

• Canadian Institute of Forestry, Member  

• Consumers Association of Canada, Member  

• Canadian Advisory Committee to ISO TC 207 (re: ISO 14000 series of standards), member M.A. Harvard University  

Samenvatting presentatie: 
Forest certification in Canada – leading the market! 
 
This presentation will highlight Canada’s commitments and achievements in forest certification and how it compares to other forest 
producing nations in its ability to supply forest products from third party certified forests. The presentation will briefly outline the forest 
certification standards in use in Canada, chain-of-custody and labeling options and how they are changing to keep in line with market 
expectations. In addition the requirements of procurement policies will be addressed as will their effectiveness at driving change. 

Jurgen de Vries, directeur WeberShandwick Nederland 
 
Sinds 2001 is Jurgen de Vries werkzaam voor Weber Shandwick en lid van het management team van hun kantoor in Den Haag. Als 
directeur van de public affairs praktijk werkt Jurgen voor diverse publieke en private organisaties, waaronder de Malaysian Timber 
Council (MTC) en de Malaysian Timber Certification Council (MTCC). 
 
Voor Weber Shandwick is hij werkzaam geweest bij twee andere public affairs en public relations kantoren, Pauw & Van Spaendonck en 
Bikker Euro RSCG, waar hij diverse overheidsorganisaties en bedrijven geadviseerd heeft. Hij werkt voornamelijk voor opdrachtgevers 
op het gebied van duurzaamheid, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Jurgen is zijn carrière gestart bij het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Hier was hij projectsecretaris voor twee interdepartementale projectorganisaties, TNLI (Toekomst Nederlandse Luchtvaart 
Industrie) en VERM (Verkenningsfase Ruimteprobleem Mainport Rotterdam). 
 
Jurgen's is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit aan de faculteit Bestuurskunde. Een deel van zijn studie heeft hij voltooid in de 
Verenigde Staten aan de 'Indiana University, School for Public en Environmental Affairs (SPEA)'.  
 
Samenvatting presentatie: 
The FLEGT process from Malaysian viewpoint and the sustainability of Malaysian forest management and wood 
processing industry 
 
In 1992 is de Malaysian Timber Council (MTC) opgericht als onafhankelijke organisatie met als voornaamste doel de ontwikkeling en de 
belangen van de Maleisische houtindustrie te behartigen en de Maleisische houtproducten te promoten. 
 
De bijdrage aan het symposium 'Verantwoord Ondernemen met Hout' is voorbereid door het kantoor van MTC in Londen. Dit kantoor is 
op twee manieren nauw betrokken bij de discussies over het Europese FLEGT programma. Enerzijds wordt de kennis en expertise van 
de Malaysian Timber Council (MTC) door de Maleisische overheid gebruikt bij haar beleidsvoorbereiding en gesprekken met de 
Europese Commissie. Anderzijds is MTC een van de sponsoren van het Europese 'Timber Trade Action Plan (TTAP)', dat een direct 
uitvloeisel is van het Europese FLEGT programma. 
 
In het kader van het FLEGT programma is het van belang dat er inzicht bestaat in de wederzijdse verwachtingen. In de presentatie zal 
worden getracht de Maleisische bijdrage en verwachtingen inzichtelijk te maken. Hierbij zullen de volgende onderwerpen de revue 
passeren:  

• De stand van zaken van het bosbeheer en de houtindustrie in Maleisië  

• Certificering en legaliteit volgens Maleisische keurmerk, Malaysian Timber Certification Council (MTCC)  

• De verwachtingen van de Malaysian Timber Council inzake FLEGT  



MTC Londen 
Directeur: Mr. Tham Sing Khow Tel: +44 - 0207 - 222 8188 
Adres: 24 Old Queen Street Fax: +44 - 0207 - 222 8884 
London SW1H 9HP E-mail: council@mtc.co.uk  
United Kingdom 

Evert Schut, Ministerie V & W, Rijkswaterstaat 
 
Evert Schut is bij Rijkswaterstaat (RWS) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van duurzaam bouwen. In de komende jaren zal bij RWS 
de nadruk worden gelegd op het incorporeren van duurzaamheids criteria bij het inkoopproces. Volgens Evert Schut is verantwoord 
opdrachtgeverschap een voorwaarde voor verantwoord ondernemen, in ieder geval voor zover het om overheidsopdrachten gaat. Evert 
heeft gewerkt bij overheid (gemeente, provincie en nu Rijkswaterstaat), technische adviesbureaus en bedrijfsleven (als directeur van een 
brancheorganisatie). 
 
Samenvatting presentatie:  

Hoe stelt Rijkswaterstaat duurzaamheidseisen aan de inkoop van hout? 
 
Rijkswaterstaat streeft naar gebruik van 100% duurzaam geproduceerd hout. Vorig jaar is tijdens het symposium van Probos al gemeld 
hoe ver Rijkswaterstaat was gevorderd: ca. 50 % (van het tropische hardhout) is reeds voorzien van duurzaamheidscertificaat, 15 % is 
hergebruikt. Aan die resterende 35 % wordt gewerkt. Eind 2004 werd een reis naar Kameroen en Kongo Brazaville ondernomen om zelf 
te ervaren welke maatregelen genomen kunnen worden om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout verder te bevorderen. Evert 
Schut zal in zijn lezing toelichten hoe onder meer deze ervaringen, de ontwikkelingen van de BRL Duurzaam hout en het FLEGT proces 
vertaald zijn in een concrete contracteis. 
 
Onderwerpen die daarbij aan bod komen:  

• Wat heeft Rijkswaterstaat geleerd in Kameroen en Kongo Brazaville?  

• Is de BRL duurzaam geproduceerd hout bruikbaar voor een aanbestedende overheidsdienst?  

• Wat is de rol van EU regelgeving?  

• Hoe zet Rijkswaterstaat duurzaamheidseisen in contracten?  

• En wat als er geen duurzaam hout is (voor een bepaalde toepassing)?  

• Hoe zet Rijkswaterstaat legaliteit in contracten?  

• Zicht op de korte, middellange en lange termijn  

Karen Brandt, BC Market Outreach Network, an agency of the Government of British Columbia 
 
Karen Brandt combined 14 years of diverse communications experiences with her knowledge of British Columbia’s forest sector to 
create the BC Market Outreach Network in 2002. With a small team of staff and contractors, she has developed a multilingual program 
that provides credible, factual information about BC’s forests to customers and others in Europe, the US and Asia. 
 
Ms Brandt has worked in both the private and public sectors, including six years working for the Ministry of Forests where she worked 
directly for the Province’s Chief Forester and led the communications on a number of initiatives such as the Forest Practices Code of 
BC, Timber Supply Review, Mountain Pine Beetle Strategy, and the Forest and Range Practices Act. A native of Winnipeg, Canada, she 
has an honours Bachelor of Journalism degree from Carleton University in Ottawa.  
 
Samenvatting presentatie: 
Update on forestry in British Columbia, from the Great Bear rainforest and beyond 
 
The BC Market Outreach Network, an agency of the Government of British Columbia, will provide an overview of British Columbia’s 
forests. The presentation will touch on topics such as British Columbia’s new results-based forest legislation and land use planning and 
will also bring the latest information about the innovative planning processes along British Columbia’s central and north Pacific Coast, 
part of which is known as the Great Bear Rainforest. 

Olaf van Biezen, Algemeen Directeur Dekker Hout Den Haag 
 
Opleidingen: HTS: maritiem officier; University of Wales: economics and logistics Werkervaring: Na enkele jaren op de “wilde” vaart voor 
van Ommeren Ceteco heeft zijn loopbaan zich verder ontwikkeld bij verscheidene grote internationale bedrijven (Mobil Chemicals, 
BoozAllen&Hamilton, ExxonMobil, Superfos A/S) in eindverantwoordelijke functies. Hierbij stonden productie, handel en 
veranderingsmanagement centraal. Eind 2001 heeft hij de overstap gemaakt naar de Dekker Hout Groep. 
 
Samenvatting presentatie: 

Verantwoord ondernemen met hout; een kwestie van doen, samenwerken, leren en continu verbeteren 
 
De Dekker Hout Groep bestaat dit jaar 120 jaar. Zij heeft drie eigen fabrieken in Nederland (Vianen, Warmond en Den Haag) en heeft 
eigen organisaties in Indonesië/Maleisië en Zuid Amerika, naast de nieuwe joint venture in Bolivia. Dekker importeert haar hout uit alle 
continenten en is al meer dan 10 jaar actief bezig met het realiseren van duurzaam geproduceerde alternatieven, met (wisselend) 
succes. 
 
Niet alleen zijn er goede afgestemde regelgeving en procedures nodig om via “aantoonbaar” legaal hout tot duurzaam geproduceerd 
hout te komen. Heel duidelijk is dat er enkel succes geboekt kan worden, wanneer er samengewerkt wordt met alle partijen in de keten 
en relevante betrokken partijen. Het volstaat niet om zonder verregaande inspanning te wachten tot het aanbod van duurzaam 
geproduceerd hout in balans komt met de vraag, ook al zijn wij er als Dekker Hout Groep van overtuigd dat uiteindelijk het totale aanbod 
van hout op de Nederlands markt alleen nog maar uit duurzaam beheerde bossen komt. Het is van de inspanningen van ons allen 
afhankelijk wanneer dit gerealiseerd wordt. 



 
Operationele uitdagingen en ervaringen die naar voren komen bij het aangaan van joint ventures, zoals in Bolivia, moeten niet worden 
onderschat. Wel zijn de ervaringen goed te gebruiken bij initiatieven in andere landen. Om tot duurzaam bosbeheer op grote schaal, 
m.n. in tropische oorsprongsgebieden, te komen, zijn nog veel veranderingen nodig en moet menig hindernis genomen worden. Op dit 
moment zijn er langzaam positieve ontwikkelingen gaande, echter alleen partijen die daadwerkelijk actie ondernemen, samenwerken, 
willen verbeteren en aandacht hebben voor de 3 P’s (Peolpe, Planet & Profit) zullen continuïteit kunnen waarborgen. 

Mark Diepstraten, Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen b.v 
 
Mark Diepstraten is werkzaam als fulltime milieucoördinator bij Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V. Bij zijn werkzaamheden 
binnen dit bedrijf, die zich vooral toespitsen op de in- en externe communicatie van het milieubeleid, blijkt naast zijn opleiding 
Internationale Houthandel ook zijn bosbouwkundige achtergrond erg nuttig. Volgens Mark zijn bij het nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid een drietal zaken essentieel, zo ook bij het verantwoord ondernemen met hout. Allereerst is er de behoefte aan 
een goede maatschappelijke fundering. Hierbij zijn een eenduidige definiëring van begrippen en de mogelijkheid van constructieve 
dialoog van het grootste belang. Ten tweede, waar ligt de grens van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een individu, bedrijf 
of organisatie? Ondanks het feit dat deze grenzen niet eenduidig en discutabel zijn dient het bestaan ervan niet te worden ontkend. Tot 
slot, misschien wel het belangrijkste punt, dient men het beoogde (en vaak gemeenschappelijke) doel niet uit het oog te verliezen. 
 
Samenvatting presentatie: 
Certificering: implementatie van duurzaam bosbeheer 
 
Als internationaal opererend houtbedrijf heeft Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V. een lange traditie in het beheer van de 
totale keten vanaf de houtoogst in het bos via houtverwerking, -bewerking en -handel naar de uiteindelijke gebruiker.  
 
In 2002 publiceerde Wijma als eerste binnen de Nederlandse houtsector een milieubeleid waarin on-der andere de nadruk werd gelegd 
op het streven naar duurzaam bosbeheer binnen de eigen concessies in Kameroen en de certificering daarvan. 
 
De afgelopen jaren is er binnen Wijma Douala, de dochteronderneming van Wijma in Kameroen, hard gewerkt om deze wens te 
realiseren. Een belangrijke stap richting de certificering van het duurzaam bosbeheer was de toekenning van het OLB certificaat in juli 
2004. Dit certificaat specificeert op basis van het OLB certificerings- en controlesysteem (Origine et Légalité des Bois) alle voorwaarden 
waaraan bosexploitatiebedrijven dienen te voldoen om de herkomst en legaliteit van hun hout te kunnen waarborgen door middel van 
een certificaat. Ook de volledige Chain-of-Custody van bos tot aan het eindproduct wordt binnen deze standaard gecontroleerd. 
 
Voor Wijma Douala was de toekenning van het OLB certificaat een belangrijke stap op weg naar de certificering van het duurzame 
beheer in haar bossen volgens de principes van de Forest Stewardship Council (FSC). Inmiddels heeft in alle concessies van Wijma In 
Kameroen reeds een pré-audit voor dit certificaat plaatsgevonden. Voor één van haar concessies is in juni van dit jaar zelfs de laatste 
stap in het certificeringstraject gezet. Wijma verwacht voor het beheer in deze concessie dan ook nog dit jaar het FSC certificaat te 
verkrijgen.  

Paul Hol, Form International, Hattem 
 
De heer Hol heeft Bosbouw gestudeerd aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (IAHL). Voor Houthandel G. Wijma & 
Zonen B.V. werkte hij als manager in Kameroen en was hij milieucoördinator. Hij is directeur-eigenaar van FORM International en in 
deze verantwoordelijk voor met name projecten op het gebied van duurzaamheidscertificering, beheersplanning en training in Reduced 
Impact Logging. FORM is gestart in 1992 en richt zich onder meer op evaluaties voor PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes) van landensystemen, zoals Finland, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Canada. Voorts begeleidt 
FORM houtbedrijven bij de voorbereiding op en de praktische implementatie van FSC (Forest Stewardship Council) certificering in 
Kameroen, Indonesië en Suriname. 
 
Samenvatting presentatie: 
Certificering: implementatie van duurzaam bosbeheer 
 
De heer Hol zal een presentatie houden over de praktische implementatie van FSC certificering. Daarbij zal het gehele traject op 
hoofdlijnen aan de orde komen: inventarisaties, sociale en ecologische studies, beheersplanning, implementatie van het beheersplan en 
de management systematiek. 

Ludger Spohr, Managing Director Canada Wood Europe 
 
Ludger Spohr is Managing Director of Canada Wood Europe, the European office of the major Canadian Forest Products Export 
Associations. In his role he represents the British Columbia Wood Specialties Group (BC Wood), the Forest Products Association of 
Canada (FPAC) and the Quebec Wood Export Bureau (Q-Web) and cooperates with a number of other Canadian associations and 
institutions, e.g. the Canadian Wood Council (CWC), the Ministry of Natural Resources (NRCan) and many others.  
 
Mr. Spohr brings with him over ten years of experience in the wood products industry. He was trained as a cabinetmaker in Germany, 
and later worked as one in Belgium. He also worked in a softwood sawmill in South Africa, as Timber Exporter in Quebec, and 
conducted international marketing training in Spain. Mr. Spohr holds a degree in Business Administration from Rosenheim University of 
Applied Sciences, where he specialized in International Timber Trade and Wood Processing. It is at this same university that he lectures 
since summer 2005.  
 
Mr. Spohr is responsible for the in-market delivery of trade events and promotional activities, generation of sales leads, and member 
recruitment for programs. He also gathers market intelligence on the European market and assists member companies with launching 
new products and entering the European market. He helps organize and attends numerous tradeshows, seminars and congresses both 
about wood products as well as forestry practices from the European and the Canadian perspective. 
 
Samenvatting presentatie: 
Meeting your needs – overview of Canadian wood products (and where to buy them) 
 



The presentation will give an overview of Canadian wood products: types, characteristics, main usages and their suppliers. It will also 
inform about the industry associations involved in the Canada Wood Export Program and how their service can help the Dutch (and 
other European) buyers to better purchase wood products from Canada. 

Longgena Ginting, executive director of WALHI/FOE,Indonesia 
 
Longgena Ginting is former Executive Director of WALHI/FOE Indonesia, the Indonesia’s largest environmental organisation. Currently 
he works with Friends of the Earth (FOE) International based in Amsterdam as co-coordinator of International Financial Institutions (IFIs) 
program. He has much experience of working with grassroots organisations and was involved in Indonesia’s environmental and social 
movements for almost 15 years (email: ginting@foei.org) 
 
Samenvatting presentatie: 

‘Sustainable forest management and legality issues in the region’ 
 
Placing legality issue out of context might lead to the simplification of the complex problems surrounding forestry sector. Besides, it might 
mislead us to a notion that it is THE only forestry problem and ensuring its legality should suffice to address the problem. In countries 
with unclear and corrupt legal system and framework, such as Indonesia, the terms 'illegal logging' and 'law enforcement' are not only 
unclear and confusing, but also potential to bring about adverse legal consequences to ordinary people, who are often subject to unjust 
laws.  
 
In many countries ruled by authoritarian regimes, most of the forestry laws are unjust and unfavorable to indigenous and local peoples. 
In Indonesia, laws regulating forest and logging concessions are made in violation of human rights and indigenous peoples' rights over 
land or their prior and informed consent. Should the law be upheld, it will surely bring about adverse consequences to these peoples. In 
a more complicated legal context, action plans to combat illegal logging are problematic due to unclear definition of what legality and 
illegality are. The governmental officials might argue that some practices, mostly based on traditional customs, are illegal according to 
the existing law, but indigenous and local peoples would argue, in turn, that their customary rights did exist prior to national laws. In 
countries like Indonesia, the issue is further complicated by the fact that more than 80% of forest land has not been officially gazetted as 
required by the law (for more information, please read: http://www.eng.walhi.or.id/kedai/fsc2n3_book/).  
 
Approaches to illegal logging per se eventually lead to solutions that are pragmatic or purely technical, such as timber tracking, labeling, 
chain custody, etc. Such approaches are not appropriate to address the structural or the fundamental problems rooted in many 
countries, such as over-capacity of timber processing, insecurity of land tenure, corruption and the logging concessionaires system. This 
is like a doctor trying to relieve the symptoms and not to cure the disease completely. The doctor just wants to show people that he can 
'cure' a patient and say, 'Look, he now can resume his work!' 
 
I am not saying that we should completely forget the legality or the legal aspects. I am saying that if we continue with the existing 
approaches, which see illegal logging as a separate part of the overall logging system, we will only end up legalising the destructive 
operations. Apart from the existing unjust laws, laws not only can (easily) but will be manipulated. In the end, customers' expectation of 
green products will not be met and forests just continue to be depleted - in a more 'legal' way. FLEGT processes only will be effective if 
they can:  

1. direct this 'law enforcement' processes to the recognition of indigenous and local peoples' rights to their resources;  
2. initiate a debate over 'law enforcement' to curb corruption and downsize timber industry capacity;  
3. formulate political action plans rather than technically-focussed ones;  
4. maintain policy and market interest consistency and coherence with social and environmental policies for Northern countries' 

investment.  

Dominiek Plouvier, Hoofd Bossen Unit WWF België 
 
Dominiek Plouvier is bosbouwingenieur met specialisatie in tropisch bosbeheer. Hij werkt reeds meer dan 20 jaren voor internationale 
organisaties zoals, FAO, Werel Bank, WWF, Nederlandse, Franse, Belgische, Duitse en Engelse ontwikkelingssamenwerking in de 
tropische bossen. Dit zowel in Afrika, Latijns Amerika en Azië, zowel voor lange als korte termijnopdrachten. Lange termijnopdrachten 
waren in Suriname en Costa Rica, beiden in het neotropisch bosareaal. 
 
Zo’n 10 jaar geleden startte hij met EG gelden een project op voor WWF België ter promotie van duurzaam bosbeheer en certificering in 
de landen van het Kongobekken. Met enige tussentijdse ande-re opdrachten als interval, beheert hij deze projecten voor WWF België al 
geruime tijd. Aandacht werd zowel gegeven aan promotie, training, capacitybuilding als aan directe samenwerking met bedrijven in het 
Kongobekken, op het vlak van sociale en ecologische aspecten van duurzaam bosbeheer. 
 
Samenvatting presentatie: 
Duurzaam bosbeheer in het Kongo Bekken 
 
De bosexploitatie in het Kongobekken situeert zich vooral in de landen Kameroen, Gabon en Congo Brazzaville. Zij is behoorlijk 
selectief, daar gemiddeld slechts 5 à 10 m3 per ha wordt gekapt, van de betere houtsoorten. De laatste 10 jaren zijn de wetgevingen 
behoorlijk aangepast, door ondermeer de vraag naar bosbeheersplannen, hogere belastingen voor de overheid en de locale bevolking 
en een openbaar systeem voor de toereiking van concessies. 
 
Toch zijn er nog vele problemen: de corruptie, de beperkte middelen van de overheid voor de controle, illegale houtkap, het niet 
aankomen van de fondsen bij de locale bevolkingen, enz.  
 
WWF probeert mede duurzaam bosbeheer te ondersteunen door de promotie van FSC certificering zowel bij de aankopers in Europa en 
Azië, als in de landen van het Kongobekken zelf. In die productielanden geven zij info en training, en ondersteunen de betere 
houtkapbedrijven bij het uitvoeren van duurzaam bosbeheer. Nu heeft WWF samenwerkingscontracten met 4 exploitanten in Kameroen, 
Gabon en DRC. In totaal zijn een 6-8 tal exploitanten op weg naar FSC, voor een oppervlakte van 2-3 miljoen hectaren bosareaal. 

 



Symposium ‘Verantwoord ondernemen met hout 2005’ 

Wat ziet u hier voor moois? 

Informatie over de vijf vormgevers in hout 

 

Op het symposium waren vijf vormgevers in hout die hun werk lieten zien. Zij lieten graag zien dat zij verantwoord met hout werken. Dat 

betekent: hout uit de regio, of met FSC-keurmerk. En zij behandelen hun producten met duurzame afwerkingsmiddelen. Dus met lakken 

of oliën op plantaardige basis of bijenwas. De exposanten zijn: 

 

Arjen Kiers (The Spirit of Wood), Gerard de Bruijn, Ruud Jaspers, Jan de Koning en Otto Koedijk 
 

Arjen Kiers, The Spirit of Wood 
The Spirit of Wood maakt unieke, natuurlijke, massiefhouten meubelen en/of gehele interieurs. Als de natuur en de wereld van bomen 

en de bossen jou aanspreekt en je wilt in huis een nieuwe tafel of kast of een ander meubel, dan kunnen we iets speciaals voor je 

maken. Dan maken wij een meubel, geheel op maat, met een mooie vorm, duurzaam, met een schitterende afwerking, iets waarin de 

natuur terugkomt. Behoudens de meubelen voor in je huis, maken wij ook meubelen voor op je kantoor. En verder maken we ook nog 

de mooiste keukens, met alles erop en eraan. Van eenvoudige meubelen van bijzondere bomen als Hulst, taxus, Lariks, Walnoot, 

Ceder, Peer tot en met speciale meubelen van bekende bomen als Iep, Beuk, Eik, Kers, Esdoorn, alles kan! 

 

The Spirit of Wood 

Beurtschipper 14D 

3861 SC Nijkerk  

Tel. 033-2465979 

 

Gerard de Bruijn 
De houtsculpuren van Gerard de Bruijn (Oeffelt, 1944) zijn elegant, vaak fragiel en bovenal schilderachtig; ze hebben een natuurlijke 

uitstraling, niet zelden in combinatie met een surrealistische toets. Hij typeert zijn werk als ''associatief'' . Het is niet figuratief of abstract 

te noemen. Wel roept het de meest associatieve associaties op bij de beschouwer.  

 

De Bruijn werkt voornamelijk met zeer oude bomen, bij voorkeur knotwilg, kers en appel. Dit hout bevat kleur en tekening die men 

zelden te zien krijgt. En ze zijn mede bepalend voor de vormgeving.  

Het artistieke motto van Gerard de Bruijn is Artis Natura Magistra - de natuur is de leermeesteres der kunsten. De sculpturen worden 

afgewerkt en geconserveerd met natuurlijke olie en was. Kleine reparaties worden gedaan met propolis ofwel bijenkit. 

 

Gerard de Bruijn Werkplaats/galerie 

van Welderenstraat 25 Viltseweg 4 

6511 MB Nijmegen 5441 PC Oeffelt  

Tel. 06-306 23 036 

 

Ruud Jaspers  
Ruud Jaspers maakt meubels en objecten.  

Zijn objecten zijn op een wel heel bijzondere manier samengesteld! 

 

Ruud Jaspers  

Koornlaan 6 

1815 GE Alkmaar 

Tel. 072 - 5125108  

E-mail: webmaster@ruudjaspers.nl 

 

Jan de Koning, ‘Intelligent Design’ 
Jan de Koning (1948) heeft in de loop der jaren een opmerkelijke evolutie doorgemaakt, van vakman tot ambachtelijk kunstenaar. Hij 

begon als meubelontwerper maker. Hij ontwierp stoelen, die wel heel opvallend oogden, maar bezitters kregen er een pijnlijk zitvlak van, 

zodat hij nogal wat kritiek kreeg. Hij gaf zijn stoelen een andere functie: hij maakte een hoek van 90 graden en hing zijn stoelen aan de 

muur. 

 

Misschien was dat de omslag. Hij betrad de Koninklijk Weg naar de wiskunde. Hij ontdekte het geheim der dingen. Volgens de 

Pythagoreeërs waren micro en macrokosmos gestoeld op getallen, een idee dat nog steeds hout snijdt. Hollands hout! De Koning 

schaaft fascinerende structuren uit ondenkbaar ijle populieren en uit de wilgen haalt hij de lier, waarvan de snaren Pythagoras op het 

idee van de mathematische constructie van de kosmos brachten. De resultaten zijn eindeloos intrigerend. De Koning toont hoe 

aantrekkelijk het materiaal is, hoe hout oog en hand van de toeschouwer magnetiseert. Hier worden de universele elementen gevat in 

kristallen van hout. 

 

Jan de Koning 

Jacobusstraat 209 

3012 JM Rotterdam 

Tel. 010-4128254 / 06-10771970 

Website: www.mathmaker.nl  

 

 



Otto Koedijk, Hol en bol, (St. Maarten (N-H) 1957) is houtdraaier  
Hij maakt, schalen, bollen, speelgoed, tastpuzzels, doolhofschalen, rammelaars, ruttelaars, klankstaven en dierfiguren. In opdracht 

maakt hij ook onderdelen voor interieurs, meubels of schepen. Soms selecteert hij stukken hout op bijzondere kenmerken en bewerkt 

het vervolgens zo dat er zoveel mogelijk zichtbaar wordt van die kenmerken. Op een hol of bol vlak kun je iets van het hout laten zien, 

dat je niet op een andere manier kunt laten zien. Soms gaat hij uit van een idee, en zoekt daar het meest geschikte stuk hout bij. En dat 

is in de regio waar Otto woont, de IJsselvallei, ruim voorhanden. Otto werkt altijd met inlands hout, want als je de boom hebt gezien, 

weet je ook meer van het hout. Hij werkt zijn producten af met olie op plantaardige basis of bijenwas. 

 

Overigens bevat het hout dat Otto bewerkt dezelfde bestanddelen als uw dromen. 

 

Otto Koedijk 

Postbus 107 

6970 AC Brummen 

0575 564658 

ottokoedijk@hetnet.nl 



Nodigt u uit voor het symposium:
Verantwoord Ondernemen met Hout
2 november 2005 in Kasteel De Vanenburg in Putten

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar in Fort Vechten, organiseert 
Probos voor de tweede keer het symposium Verantwoord Ondernemen 
met Hout. We hebben voor u een zeer interessant programma samen-
gesteld met een sterk internationaal karakter, op een prachtige lokatie.

Duurzaam bosbeheer en een duurzame houtsector zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Daarom is het zo belangrijk dat duurzaamheid 
centraal staat in de hele keten van bos tot en met eindproduct. 
Uw deelname aan dit symposium wordt zeer op prijs gesteld.

U kunt zich voor dit symposium opgeven door bijgevoegde antwoordkaart in te 
vullen en voor 26 oktober 2005 terug te sturen naar Stichting Probos. Er is een 
beperkt aantal plaatsten beschikbaar. Na opgave ontvangt u een bevestiging met alle 
informatie en een acceptgiro. De kosten bedragen 50 euro, inclusief lunch en 
afsluitende borrel. 

Het symposium is een initiatief van Stichting Probos en wordt mede mogelijk 
gemaakt door:

BC  Market Outreach Network



Programma
Datum: Woensdag 2 november 2005, van 12.00 tot 17.30 uur
Locatie: Kasteel De Vanenburg, Vanenburgerallee 13, Putten (www.kasteeldevanenburg.nl)

De 15 voordrachten worden in drie verschillende zalen gehouden. De presentaties worden 
in de verschillende zalen gelijktijdig beëindigd, zodat u de mogelijkheid hebt om na elke 
voordracht van zaal te wisselen en zo uw eigen programma samen te stellen. Gedurende 
de dag zullen verschillende vormgevers in hout hun werk tentoonstellen. 

Zaal
Sessie
Partner

Groot auditorium
Maleisië en Indonesië
Ministerie van LNV 

De Oranjerie
Kongo Bekken
Ministerie van VROM

Van Pallandtzaal
Canada 
Canada Wood Europe

12.00 Ontvangst en lunch

13.00 Opening door Patrick Jansen, 
directeur Stichting Probos

13.05 Opening door dagvoorzitter

13.30 The potential role of systematic earth 
observation to promote transparency 
in the forest sector 
Niels Wielaard, SarVision

De beoordelingsrichtlijn duurzaam 
geproduceerd hout (BRL)
Hugo Kuijjer, Ministerie van VROM

National Sustainable Forestry Issues
Jeane-Pierre Martel, Senior Vice-President
Sustainability 
Forest Products Association of Canada (FPAC)

14.15 Het FLEGT proces (Forest Law
Enforcement, Governance and Trade) en 
case Maleisië
Vincent van den Berk, Ministerie van LNV

Duurzaam inkoopbeleid van de 
Nederlandse overheid
Janneke de Jong, Ministerie van VROM

Forest Certification in Canada - Leading  
the Market!
Kathy Abusow, Abusow International

15.00 The FLEGT process from Malaysian 
viewpoint and the sustainability of 
Malaysian forest management and wood 
processing industry 
Mr. S. K. Tham, Director, Malaysian Timber
Council London

Ervaringen Rijkswaterstaat, als grootste 
hardhout consument in Nederland, met 
duurzaam geproduceerd hout
Evert Schut, Rijkswaterstaat

Update on forestry in British Columbia, 
from the Great Bear Rainforest and 
beyond
Karen Brandt, BC Market Outreach Network, 
Governmental agency of British Columbia

15.40 Pauze

16.00 Duurzaam bosbeheer en legaliteit, 
ervaringen uit het bedrijfsleven
Olaf van Biezen, Dekker Hout Groep BV

Certificering: implementatie van duurzaam 
bosbeheer 
dMark Diepstraten, Wijma Kampen B.V. en 
Paul Hol, Form International

Sustainability issues in Canadian forestry

16.45 Duurzaam bosbeheer in het Kongo Bekken 
door de ogen van het Wereld Natuurfonds
Dominique Plouvier, WWF België

Meeting your needs - Overview of Canadian
Wood Products (and where to buy them)
Ludger Spohr, Director Canada Wood Europe

17.30 Afsluiting door dagvoorzitter

Sustainable Forest Management and legality 
issues in the region 
Longgena Ginting, Friends of the Earth 
International 


