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Stichting Probos, Kennis & innovatiecentrum

– Projectenorganisatie (10 pers.)

– Via projecten bijdragen aan ‘meer en beter bos’:  trainingen 

oa bosbeheerders & inkopers Rijksoverheid; ontwikkelen database 

GWW sector; promotie SFM in UA; Goed hout op de juiste plek (MD), 

praktijkboeken; onderzoek effecten SFM; enz (zie www.probos.net) 

– RvA & RvT: afspiegeling van de functies van bos

– Van oudsher statistieken (FAO, UNECE, ITTO, etc)

Hét MVO issue voor houthandel & verwerking:

• Illegale en niet duurzame houtkap
Certificering SFM; Landconversie; PPP (GPP); Sociale

aspecten / arbeidsomstandigheden; …

• Energieverbruik
• Rendement optimaliseren
• Dialoog stakeholders
• End of life strategy (C2C)
• Toegevoegde waarde (herkomstland)
• Goed hout op juiste plek
• …



Bijeenkomsten
- Milieuvoordelen gebruik hout(producten)

- SFM in de praktijk (Congo bekken, Rusland en Canada)

- Rol kleine houtproducenten

- Fabels omtrent duurzaam bosbeheer

- Ontwikkelingen op de houtmarkt

- Workshop marktkansen met MVO (nov-dec 08)

Tot op heden zo’n 300 deelnemers

www.probos.net/kennisnetwerk

Duurzaam inkoopbeleid rijksoverheid
Rijksoverheid vanaf 2010 100%
provincies en waterschappen 50%

gemeenten 75% in 2010

Hout: op naar 100% duurzaam inkopen



‘Hout? Dat koop ik niet.’
Hout in groot aantal v/d ruim 80 productgroepen
Bouwconstructies Kozijn & Deurenhout Gevelbekleding Interieurhout Profielen/lijstwerk/plinten Trappen 
Vloerdelen/parket Plaatmaterialen Loopdekken Brugdekken en planken voor aanlegsteigers Beplanking voor 
sluisdeuren (kleedhout) Constructie en wrijfhout Damwanden en beschoeiingen Horizontale leuningen 
Beslagen palen Gezaagde palen Ronde palen Geleiderail Geluidsschermen Wegportalen Lichtmasten Kraag-
en Zinkstukken Wegfunderingen Briefpapier Enveloppen Boeken/Rapporten Formulieren Visitekaartjes 
Opberg- en archiveringsmiddelen kartonnen mappen, …) Etiketten Zelfklevende memoblokjes Schrijfgerei 
(potloden) Bureaus Tafels Banken Kasten Werkbladen Stellingen Massief houten kantoormeubilair of 
kantoormeubilair waarin grondstof hout is verwerkt als fineer, spaanplaat, mdf, … Kopieerpapier Offsetpapier 
Printpapier Banken en Tafels Boombescherming Bloembakken Hekken Palen Speeltoestellen …



Hout: op naar 100% duurzaam inkopen
• Bewustwording en draagvlak doelgroep en stakeholders

• Ontwikkelen voorbeeld bestekteksten

• Tools voor monitoring

• Helpdesk (0317-466556)

• Training (rijks)ambtenaren (9, 14 en 16 oktober)



?

www.inkoopduurzaamhout.nl
• Overzicht productgroepen met grondstof hout

• Certificaten (systemen) die (gaan) voldoen aan NL criteria

• Achtergronden beleid, SFM, certficering, etc

• Voorbeeld bestekteksten

• Tips en handreikingen



vb certificaten

vb facturen



Voor het bos:

op naar 100% duurzaam inkopen!

www.probos.net/kennisnetwerk

www.inkoopduurzaamhout.nl


