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In het tropische Amazonebos waar deze sapupiraboom staat, wordt al twintig jaar hout geoogst volgens FSC-principes.

Het belang van tropisch bos voor onze wereld is nauwelijks te onderschatten, daarover is iedereen het
wel eens. Zorgvuldig met deze natuurlijke hulpbronnen omspringen klinkt dan ook als een open deur.
Er is echter geen overeenstemming hoe dat moet gebeuren. Gewoon verder produceren? Overal een
hek omheen zetten? Is certiﬁcering de ultieme oplossing? Stoppen met tropisch hout?

De European Sustainable Tropical Timber Coalition

ceerd tropisch hout). Circa 40% van het gezaagde tropisch

(STCC) heeft hierin een duidelijke keuze gemaakt. Certi-

hardhout op de Nederlandse markt was duurzaam. STTC

ficering van het bosbeheer in combinatie met verduurza-

richt zich daarom op de resterende 60%, en op het stimu-

ming van de aansluitende ketens biedt de beste kansen de

leren van de vraag naar tropisch hout (het volume is grof-

bossen blijvend te beschermen. Een oplossing zal alleen

weg gehalveerd ten opzichte van 2008).

standhouden als er een winstgevende businesscase aan
ten grondslag ligt. Het gebruik van duurzaam gecertifi-

Ketenaanpak STTC kiest ervoor vooral te faciliteren

ceerd tropisch hout op de Europese markt verdient daar-

en marktpartijen en organisaties te stimuleren zelf met

om alle aandacht. STTC gaat daarbij uit van de TPAC-

concrete acties en voorstellen te komen, die zij dan met

definitie voor duurzaam hout (Timber Procurement As-

maximaal 50% cofinanciert. Ingediende voorstellen wor-

sessment Committee of Toetsingscommissie Inkoop

den door een werkgroep met experts beoordeeld en van

Hout), wat voor de tropen neerkomt op FSC en PEFC.

feedback voorzien. Voorstellen moeten bijdragen aan het
gebruik van duurzaam tropisch hout op de Europese

Tweeledigheid Certificering is vrijwillig: gecertifi-

markt. Door dit gebruik te stimuleren merken de gecerti-

ceerde bedrijven zijn er dus intrinsiek voor gemotiveerd.

ficeerde boseigenaren in de tropen het effect daarvan.

Een keerzijde van vrijwilligheid is dat er ondernemingen

Veel zagerijen daar klagen over een beperkte vraag naar

zijn die niet meedoen, en daarmee de vrije marktwerking

gecertificeerd hout, waardoor zij vaak hun hout moeten

negatief verstoren; niet-gecertificeerd hout is nog altijd

verkopen onder de condities van niet-gecertificeerd hout.

(wat) goedkoper. Deze tweeledigheid is ook te zien in de

Met de oprichting van STCC in november 2013 werd een

Probos-studie dit jaar naar het aandeel duurzaam tropisch

eerste aanzet gegeven. Inmiddels zijn er op een heel aan-

hout op de Nederlandse markt in 2013 (Marktvraag, be-

tal gebieden acties ondernomen. Enkele grote en relevan-

schikbaarheid en prijs van aantoonbaar duurzaam geprodu-

te onderwerpen komen in dit artikel nu aan bod.
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foto: fsc nederland utrecht

Deze brug in een minder bekende tropische houtsoort, een van de eerste pilotprojecten van het LKTS-project van FSC Nederland, ligt er nu bijna een jaar.
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foto: innovita advies & projectbegeleiding woerden

FSC-gecertiﬁceerd Natural Cladding (thermisch gemodiﬁceerd Afrikaans hardhout) voor een uitbreiding van een woonhuis in Den Dolder.
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De milieukosten van ﬁetsbruggen vergeleken voor beton, staal,
composiet en tropisch hardhout.

foto: european stcc

FSC-gecertiﬁceerd ipé voor een onder architectuur gebouwde garage in Oost-Gelre.

Het STTC-netwerk bijeen op een conferentie te Valencia in 2014.

ook met steun van STTC een productselector ontwikkeld

uit een grote diversiteit houtsoorten. Die sluit niet aan op

die te vinden is op natuurlijkgeveladvies.nl en die via enkele

de jarenlange focus in de houtmarkt op enkele houtsoor-

filtercriteria helpt geschikte materialen te selecteren. Dit

ten. Bekende houtsoorten vormen tot op vandaag het

jaar zijn in Duitsland, België, Spanje en Italië projecten ge-

grootste aandeel in het totale volume tropisch hout. Voor

start om met architecten samen te werken aan de bewust-

de bossen is deze eenzijdige focus niet goed: het werkt

wording van het belang van tropisch hout op de Europese

eenzijdige bosexploitatie in de hand. Gelukkig zien zage-

markt en hoe dat verantwoord toe te passen.

houtdatabase.nl De houtdatabase (houtdatabase.nl)

lopen vijftien jaar zijn er overigens al heel wat minder

bevat veel technische informatie over houtsoorten en een

bekende tropische soorten geïntroduceerd: de zoge-

aantal voorbeeldprojecten waarin deze zijn toegepast.

naamde promotionele houtsoorten. Desondanks verdient

Recent is de database met steun van STTC geüpdatet op

dit onderwerp nog steeds veel aandacht aan de markt-

het gebied van minder bekende tropische houtsoorten.

kant. STTC steunt daarom verschillende initiatieven die

Daarbij zijn ruim vijftig referentieprojecten toegevoegd
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het ontwikkelen en promoten van dergelijke houtsoorten

en een aantal houtsoorten. Opdrachtgevers en voorschrij-

oppakken. Zo is het initiatief van FSC Nederland (LKTS-

vende partijen kunnen hier gratis informatie vinden over

project; Lesser Known Timber Species) met vijf bedrijven

houtsoorten en hun toepassingsmogelijkheden. Op inter-

volop bezig nu de marktintroductie van vijf tot tien nieu-

nationale schaal komt er binnenkort op initiatief van FSC

we houtsoorten ter hand te nemen.

Denemarken ook een Engelstalige website, waar zowel
voorbeeldprojecten als houtsoorten als zoekingang te ge-

Milieuprestaties Over de goede milieuprestaties van

bruiken zijn. Hier is de insteek duidelijk gericht op minder

Europees hout is al veel bekend, en met steun van STTC

bekende of minder gebruikte tropische FSC-houtsoorten.

wordt de achterstand voor tropisch hout nu aangepakt.
Kort voor de zomer is een lca-studie gestart naar de mili-

STTC en architecten Om de markt voor duurzaam

euprestaties van damwanden van duurzaam tropisch hout

tropisch hout te stimuleren, is samenwerking met archi-

uit Afrika en Zuid-Amerika. Na de zomer is een vergelijk-

tecten een van de sleutels voor succes. En daar staat STTC

baar onderzoek begonnen naar kozijnen, terwijl tevens de

voor open! Zij biedt volop kansen gebruik te maken van

voorbereidingen lopen voor een lca-studie naar gevelbe-

het Europese netwerk van bedrijven en opdrachtgevende

kleding. De resultaten worden in 2016 verwacht. In 2013

partijen. Partners van STTC beschikken over een eigen

heeft onderzoeksbureau Beco een lca-onderzoek uitge-

netwerk dat via STTC ontsloten kan worden. Wie als ar-

voerd naar de milieuprestaties van fietsbruggen (Vergelij-

chitect ook een steentje wil bijdragen aan het behoud van

kende Levenscyclusanalyse Bruggen). Daarbij is gekeken

tropische bossen in de eigen invloedssfeer, kan STCC-

naar beton, staal, composiet en tropisch hout. Zie het

participant worden en een eigen maatwerkactieplan ont-

staafdiagram dat een samenvattend resultaat toont, waar-

wikkelen. •

bij de netto milieukosten voor de verschillende materialen
worden vergeleken (MKI - MilieuKostenIndicator). Op
basis van eerdere verkennende onderzoeken is de ver-

ir. andries van eckeveld
directeur innovita advies & projectbegeleiding,
voorzitter stcc-werkgroep technical issues

wachting gegrond dat de milieu-impact van hout(producten) de komende jaren verder zal verminderen. De transport- en productiemethoden worden steeds efficiënter en

I N I T I AT I E F D U U R Z A M E H A N D E L (I D H)

er wordt toenemend energie voor de productie opgewekt

IDH, The Sustainable Trade Initiative helpt in-

uit het restafval van de zagerijen.

ternationale handelsketens verduurzamen. Zij
bouwt resultaatgerichte coalities van bedrij-

Architectenondersteuning STCC onderkent de be-

ven, ngo’s, overheden en andere partners,

langrijke rol die architecten spelen in het bouwproces bij de

verdeeld over achttien programma’s. Doel is

materialisering. In verschillende Europese landen lopen

via verduurzaming bij te dragen aan het we-

projecten om architecten verder te helpen bij het toepassen

reldwijd bestrijden van armoede en milieube-

van tropisch hout. Zo is in 2014 het initiatief Natuurlijk

scherming. In het kader van het tropisch-hout-

Geveladvies van Innovita advies & projectbegeleiding te

programma is in november 2013 samen met

Woerden gestart. Nederlandse architecten krijgen gratis

enkele bedrijven en organisaties uit de sector

advies over materiaalkeuze, detaillering en toepassing. In-

de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) opgericht, met als doel

middels zijn circa honderd architecten bezocht en circa vijf-

het bevorderen van de vraag naar duurzaam tropisch hout in Europa.

tig projecten zijn in ontwikkeling of al gerealiseerd. Er is

foto: stcc

soorten de winstgevendheid ten goede komt. In de afge-
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rijen steeds meer dat het zagen van verschillende hout-
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Promotionele houtsoorten Een tropisch bos bestaat

