VAN DEN BERG
HARDHOUT

BETROKKEN EN
BETROUWBAAR

WIE
ZIJN WIJ
Van den Berg Hardhout BV importeert FSC® gecertificeerd tropisch
hardhout uit diverse werelddelen. Dit hout wordt aangevoerd naar
onze opslag in Lopik en vandaar uit vindt het zijn weg naar klanten in
Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, België, Denemarken, Frankrijk,
Zwitserland enzovoorts. De toepassingen variëren van A-fdekplank
voor een schoeiing tot Z-waard voor een zeilschip.
Wij bieden continuïteit in leveringen door intensieve samenwerking
met onze leveranciers en het aanhouden van een gezonde voorraad.

HOE
ZIJN WIJ
Ons bedrijf is opgericht in 2011 en heeft sindsdien een flinke groei
doorgemaakt. Deze groei is voor ons trouwens geen doel op zich.
Het gaat erom dat we nuttig zijn voor onze klanten door op het juiste
moment tegen de juiste prijs te kunnen leveren. Dat wordt blijkbaar
gewaardeerd.
Onze lijfspreuk is: persoonlijk, betrokken en betrouwbaar.

A N G E L I M V E R M E L HO - CAMBAR A - L OU RO FAIA - DAPALO - SAP UP IRA - TALI
CUM A R U - PI QUI A - BIL IN GA - AN GEL IM PED R A - GUARIUB A - TIMB ORANA

RUW
GEZAAGD
GEPUNT
GESCHAAFD
GEPROFILEERD
GEDROOGD

WAT
DOEN WIJ
Het hardhout slaan wij op in Lopik. Hierdoor krijgt het hout de
gelegenheid om aan te drogen voordat het wordt toegepast. Vanaf hier
leveren wij het hout af in de door u gewenste maten, hoeveelheden
en profileringen.
U kunt bij ons terecht voor hardhout ten behoeve van vele toepassingen
■
■
■
■
■

Palen, planken, balken
Schoeiingen
Gevelbekleding
Tuinhout
Steigers / loopdekken

■
■
■
■
■

Bruggen
Kozijnen / ramen
Speeltoestellen
Straat- /parkmeubilair
Buitenmeubels

Een overzicht van onze standaard houtsoorten en maten vindt u op
onze website: www.vandenberghardhout.nl
De eventuele bewerking van hout verzorgen wij snel en efficiënt
in nauwe samenwerking met houtbewerkingsbedrijf UVO Lopik.
Wij zorgen ervoor dat het hout op het met u afgesproken moment,
op de juiste plaats wordt afgeleverd.
“Geen zorgen meer om hardhout”, dat is ons devies.

ZOWEL STANDAARD
ALS MAATWERK
IN RUW EN BEWERKT
P I QUI A M A R F I M - AZOBE - SAPU CAIA - ABIU R AN A - M UIRACATIARA - OKAN
GA R A PA - B R UI N H AR T - CED R IN HO - L OU RO FAIA - WALAB A - JATOB A - TAUARI

DUURZAAM BOSBEHEER
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een
internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer
stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met
daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per
land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de onderstaande 10 FSCprincipes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden
houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs
zien toe op naleving van de regels.
Tien FSC-principes van goed bosbeheer
1.	Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale
wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de
principes en criteria van FSC.
2.	
Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land- en bos
producten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
3.	De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land
en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
4.	Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale
gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange
termijn in stand gehouden of verbeterd.
5.	De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig
efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische
functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
6.	
De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke
waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt
geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.
8.	De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden
regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
9.	Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg
uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
10.	Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd.
Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen,
waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en
herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.

Van den Berg Hardhout BV is FSC gecertificeerd
met Chain of Custody nummer CU-COC-816971

LOURO P RETO - LOURO GAMELA - ANG ELIM DA CAMP INA - IP E - CEDRO R A NA
SUCUP IRA VERMELH O - TANIMB UCA - TAUARI B RANCO - MASS ARANDUBA

Van den Berg Hardhout BV importeert alleen hout uit duurzaam
beheerde bossen. Het internationaal erkende FSC keurmerk staat
garant voor verantwoorde herkomst.
Daarnaast investeren wij veel in duurzame relaties met onze leveranciers. Daarom bezoeken we deze zagerijen frequent en weten dus goed
wat er speelt. Zodoende weten we ook dat het FSC gecertificeerd zijn
voor een bedrijf met eigen bossen en zagerijen erg veel aandacht, tijd
en geld kost.
Wij zoeken daarom constant naar markten, bedrijven, projecten,
producten en mogelijkheden waar het gebruik van FSC hout werkelijk
wordt gewaardeerd.

ONZE BRONNEN,
ONZE MISSIE
Vanaf 3 maart 2013 is er Europese wetgeving (EUTR) die de import van
illegaal gewonnen hout tegen moet gaan. Wij vinden deze wetgeving te
beperkt, omdat de controles met name op papier en in de landen van
herkomst wordt gedaan.
Wereldwijd zijn al veel bossen FSC gecertificeerd. Maar er is nog een
wereld te winnen. Van den Berg Hardhout wil daar een bijdrage aan
leveren. Bijvoorbeeld door het ontdekken en ontwikkelen van minder
bekende houtsoorten. Wij zijn ervan overtuigd dat we zodoende beter en
duurzamer gebruik kunnen maken van de bossen die ons zijn gegeven.
Door duurzame exploitatie houden we de regenwouden in stand. Daardoor
kunnen mensen, dieren en planten overleven en blijft het gebruik van
tropisch hardhout ook in de toekomst mogelijk en verantwoord.

CUPIUBA - LOURO ITAUBA - GARAPA - TATAJUBA - MANDIOQUEIRA - GROENHART
FAVINHA - SUCUPIRA - AMARELO - SUCUPIRA PRETO - SAPUCAIA - BASRALOCUS

HOUT EN
VERTROUWD

Van den Berg Hardhout BV
2e Industrieweg 19
3411 ME Lopik
Nederland

T +31 (0)348 820000
F +31 (0)348 820008
E info@vandenberghardhout.nl
I www.vandenberghardhout.nl

