
 

Eerste Bijeenkomst Kennisnetwerk kent grote opkomst  
 

Op 15 november 2007 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden binnen het Kennisnetwerk 

Verantwoord Ondernemen met Hout. Het thema was: ‘Milieuargumenten voor het gebruik 

van (meer) hout en de praktijk van duurzaam inkopen’. De bijeenkomst was met ruim 70 

aanwezigen druk bezocht, wat zorgde voor een gezellige drukte in de Oranjerie bij het 

prachtige Huize Doorn.  

 

Mark van Benthem van Probos opende de bijeenkomst waarbij hij kort inging op de 

achtergrond van het Kennisnetwerk en de noodzaak van MVO (vooral ook) in de houtsector. 

Vervolgens lichtte Prof. Dr. Arno Frühwald toe waarom hout vanuit milieuoogpunt zo’n goed 

product is en meer zou moeten worden toegepast. Hij beargumenteerde dat er vooral met het 

bouwen van houten huizen grote winst behaald kan worden m.b.t. CO2 reducties. Immers, 
hout kent in deze toepassing een zeer lange levensduur en het CO2 in het hout is daarmee dus 

lang uit de atmosfeer gehaald. Hij illustreerde dit met studies (o.a. LCA vergelijkingen met 
andere materialen) die de afgelopen 15 jaar op zijn Department of Wood Science and 

Technology van de Universiteit van Hamburg zijn uitgevoerd. Opvallend was dat het huidige 
beleid om hout te gebruiken als biomassa voor duurzame energie volgens Frühwald vanuit 

milieuoogpunt beter vervangen kan worden door hout te gebruiken in duurzame constructies. 
Door hout bijvoorbeeld in de bouw te gebruiken blijft de CO2 langer gebonden en na de sloop 

van het gebouw kan het hout alsnog als biomassa gebruikt worden en daarmee niet duurzame 

fossiele brandstof vervangen (substitutie).  

 

Na deze inspirerende woorden en veel ingewikkelde cijfers van de wetenschapper Arno 

Frühwald was het de beurt aan Remco Sevink en Raymond van der Meer van Dierenpark 

Amersfoort. Dierenpark Amersfoort is reeds actief op het vlak van verantwoord ondernemen, 

maar wil meer doen. Zo zitten zij momenteel in het proces van het afsluiten van een 

convenant met FSC Nederland. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het committeren aan 

100% FSC niet altijd even eenvoudig is. Zo gebruiken zij naar volle tevredenheid veel 

Kastanjehout uit Frankrijk dat veelal PEFC gecertificeerd is en niet binnen een convenant met 

FSC zou passen. Na de presentatie waren er volop vragen en werden de heren van Dierenpark 

Amersfoort nog van tips voorzien vanuit de zaal.  

 
Als afsluiting van de bijeenkomst vond de ondertekening van het convenant tussen de VVNH 

en MVO Nederland voor intensieve samenwerking plaats. Na een korte introductie over MVO 
en de organisatie MVO Nederland door Lobke Vlaming en een korte presentatie van Paul van 

den Heuvel van de VVNH vond de ondertekening plaats door Cees Boogaerdt (VVNH- 
Voorzitter) en Lobke Vlaming ( MVO Nederland). Door dit convenant te tekenen committeert 

de VVNH zich aan samen met MVO Nederland: 
o Het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in Nederland te bevorderen; 

o Het MVO beleid actief uit te dragen binnen de houtsector;  

o Bij te dragen aan het overheidsbeleid om 100% duurzaam geproduceerd hout te 

gebruiken bij inkoop en aanbesteding van overheden.   

 

De verschillende presentaties van deze bijeenkomst zijn te vinden op de website 

www.probos.net/kennisnetwerk onder bijeenkomsten/ verslagen. De volgende bijeenkomst 

staat gepland op 21 februari 2008. Tijdens deze bijeenkomst zal worden ingegaan op het 

inkoopbeleid van de Rijksoverheid. Opgeven voor de tweede bijeenkomst is reeds mogelijk 

door een mail te sturen naar: kennisnetwerk@probos.net.   


