
VVNH, NBVT, UVW EN VROM ONDERTEKENEN INTENTIEVERKLARING

Aan het eind van de Nationale Houtdag hebben de Ko

ninklijke VVNH, NBvT en de Unie van Waterschappen"

samen met het ministerie van VROM een intentieverkla

ring over het duurzaam inkopen van hout ondertekend.

Tegelijk werd houtdatobose.nl ten doop gehouden.

De Intentieverklaring Koninklijke Vereniging von Neder

landse Houtondernemingen, Nederlandse Bond van Tim

merfabrikanten, Unie von Waterschappen en Ministerie

von VROM inzake Duurzaam Inkopen von hout is even

eens verbonden met het eerder aan de minister aangebo

den Actieplan Bewust met hout.

Voor de ondertekening complimenteerde de minister de

houtbranche voor haar inzet om hout en plaatmaterialen

duurzaam geproduceerd aan te bieden. 'U bent een heel

De Intentieverklaring is ondertekend: v.l.n.r. Kon. WNH'voorzitter Cees 8oogaerdt, minister

jacqueline Cramer, N8vT·voorzitter Mathee van de Vin, UvW-vicevoorzitter Peter Glas en

dagvoorzitter Helga van Leur.
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stuk verder dan vijf jaar geleden. Uit een

binnenkort te publiceren VROM·onder·

zoek blijkt dat in 2008 meer dan voor·

heen duurzaam geproduceerd hout is ge

importeerd en verwerkt.'

Daarbij verwees ze ook naar het Actieplan

Bewust met hout. 'Er zijn veel initiatieven,

maar er moet nog veel gebeuren. Daarbij

zeg ik u graag mijn ondersteuning toe.'

door per, januari 2010 haar materialen

alleen nog duurzaam in te kopen. 'Dat wil

ik voor hout graag bekrachtigen door

deze Intentieverklaring te ondertekenen.'

Nieuwe ontwikkelingen, waarin de over·

heid participeert, vinden ook plaats in het

kader van Timmer de keten dicht, een

project van Probos, SenterNovem en

Minister Cramer en Cees Boogaerdt met de ondertekende Intentieverkfaring.

Zelf ging ze naar de klimaattop in Kopen·

hagen (7 t/m,8 december jl.). De uit

komst was bij het ter perse gaan van dit

nummer nog niet bekend. 'Ontbossing en

bosdegradatie zijn daar een elementair

onderdeel van de besprekingen. Alle lan

den zijn bereid goede afspraken te maken

over RED (Reducing Emissions (rom Oe{o·

restotion ond Forest Oegrodotion in Oeve·

JopingCountries, red.) en arme landen

daarin financieel bij te staan. RED zal een

stevig onderdeel van het totale akkoord

zijn.' Op de top zal ze zich strijdbaar op

stellen. 'Ik ga voor plan A: alle hoofdpun·

ten moeten op de klimaattop worden

aangenomen. Plan 8 bestaat voor mij

niet.'

Wat bos en hout betreft blijven certifice

ring en (hain of custody speerpunten. De

overheid biedt hierin de helpende hand

Bouwend Nederland om de hele chain of

custody sluitend te krijgen. Probos gaat

t.rainingen geven, en er is een database

(houtdatabase.nl) gecreëerd van hout·

soorten voor de bouwen de gww-sector.

De thesaurus, opgezet door Centrum

Hout, Probos, Rijkswaterstaat/ministerie

van Verkeer en Waterstaat en ministerie

van VROM, is voor inkopers (bij de over

heid) én leveranciers van hout· maar ook

architecten en anderen· ter ondersteu·

ning bij het duurzaam inkopen van hout.

Behalve de eigenschappen, toepassings

mogelijkheden en leveranciers is aange·

geven of een houtsoort of plaatmateriaal

leverbaar is met een keurmerk voor duur·

zaam bosbeheer of een legaliteitsverkla

ring, en of ze voldoen aan de Nederland

se inkoopcriteria voor hout.


