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De Burgland Groep

Voortvarend actief in:
vastgoedbeleggingen
ontwikkelen
bouwen
bouwmanagement
makelaardij
assurantiën
houtbewerking



Samenstelling

De Burgland Groep bestaat uit:
Burgland Vastgoed B.V.
Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V.
Burgland Projectontwikkeling B.V.
Burgland Houtindustrie B.V.
Burgland Bouwmanagement B.V.
Burgland Makelaars B.V.
Burgland Finance B.V.
Burgland Investments B.V.
Burgland International B.V.
Foundation Burgland Charitas



Doelen

Doelen van de Burgland Groep:
Breed actief zijn in de vastgoedsector
Zelfstandige winstgevendheid van alle bedrijven
Kennis en kunde van alle bedrijven bundelen
Maatschappelijk Betrokken & Verantwoord Ondernemen



Maatschappelijk Betrokken

Een definitie van het begrip:
Het vrijwillig inzetten van competenties, middelen en 
menskracht voor de samenleving

Invulling vanuit de Burgland Groep:
Via een eigen stichting: de Foundation Burgland Charitas



Foundation Burgland Charitas

Missie van de stichting:
Bijdragen aan de bestrijding van armoede in de wereld
Bevorderen duurzame ontwikkeling in derdewereldlanden

Opzetten van projecten:
Bouw en werkgelegenheid in Namibie en Malawi

Kenmerken van de aanpak:
Grondige screening en selectie van onze partners
Een complete projectplan ten grondslag aan de aanvraag
Intensief volgen van de projecten van a t/m z



Voorbeeldprojecten

De bouw van 20 dienstwoningen bij een ziekenhuis
De opzet van een administratief onderwijscentrum



Maatschappelijk Verantwoord

Een definitie van het begrip:
Als bedrijf een maatschappelijk verantwoorde balans weten   
te vinden tussen people, planet en profit

Invulling vanuit de Burgland Groep:
O.a. maatschappelijk verantwoord ondernemen met hout 
vanuit Burgland Houtindustrie B.V.



Burgland Houtindustrie B.V.

Moderne timmerfabriek gespecialiseerd in:
De productie van houten bouwcomponenten (deuren, kozijnen 
en draaikiepramen)
Uitvoeren van renovatie- en restauratiewerkzaamheden
Productie van hoogwaardige authentieke producten



Impressie timmerfabriek

Filmfragment Burgland Houtindustrie B.V.



Veilig en milieuvriendelijk

Minimale uitstoot van stof tijdens de productie
Constante luchtvochtigheid (klimaatbeheersingssysteem)
Uitsluitend gebruik van watergedragen verf
Verantwoord gebruik van tropisch hardhout



Verantwoord ondernemen met hout

Twee aspecten:
Duurzame bosbouw
Armoedebestrijding

Twee mogelijkheden:
Producten vervaardigen uit FSC-hout
Hout inkopen bij ‘kleine’ producenten



Traject van een eerste verkenning

Verkenningtraject (april 2006 t/m juli 2007):
Samenwerking ICCO – Burgland Charitas
Verkenning inkoop hout ‘kleine’ producenten
Eerste contact met Forescom (via ICCO)
Uitwerking product, prijs en import
Workshop 20 bosbouwers (via ICCO)



Traject van een eerste verkenning

Proeftraject (augustus 2007 t/m april 2008):
Overeenkomst inzake import proefcontainer
Vastlegging in ‘Memorandum of Understanding’
Kappen, zagen en drogen door Forescom
Verzending hout Guatemala-Nederland



Traject van een eerste verkenning

Vervolgtraject (mei 2008 en verder):
Drogen van het hout in een droogkamer
Beoordeling van de kwaliteit van het hout door experts
Verwerking van het hout in de timmerfabriek
Evaluatie proefcontainer en besluit over vervolg



Slotopmerkingen

Invulling geven aan het Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen van Burgland Houtindustrie B.V.
Beantwoorden aan de quote van Jack van Ham, algemeen 
directeur van ICCO, namelijk:

“Geef duurzaam hout producenten in ontwikkelingslanden nu 
eindelijk eens echt de kans een marktpositie en bestaan op te 
bouwen en de strijd tegen illegaal hout te winnen.”
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