
Toenemende vraag naar
gecertificeerd hout
Onder de noemer 'Timmer de keten dicht', hebben Bouwend Nederland en Stichting

Probos de handen ineen geslagen om de bouwsector te informeren over nut en nood

zaak van Chaln-of-Custody (CoC) certificering van aannemers. Met deze cert if icering

wordt zekerheid verkregen dat hout afkomst ig is uit een goed beheerd bos. En laat

dat nu net zijn waar overheden en in toenemende mate ook marktpartijen behoefte

aan hebben.

De bouw is verui t de grootste houtverb ruikende
sector in Nedertand. Houtgebru ik is een goede
zaak. Hout i\ e(~11 lu-ruieuwbaar, milieuvriende 

lijk en vrijwel DJ IH'utr.",1bouwmateriaal. Hout
is bovendien (>(.11 v.m clt· moqclijk hed en bos ee n
waa rde te geven . Randvoorweerd e is dan w el

dat bossen go ed beh eerd moeten worde n en

daarb ij speelt certi ficering een cruciale rol.

Vanaf 1 januari 2010 moet de rij ksoverhe id bij

100% van haar inkopen du urzaamh eid als
zwaarwegend cri teriu m meenemen. Ook lagere

overheden hebben zich aan doelstelli ngen qe
commit teerd en markt partijen als woningbo uw

corpo raties en bank en hebben zich voorgeno
men alleen gecerti ficeerd hout voor te schri jven.

Dat w il zeggen ho ut met een FSC of PEFC keur 
merk . Er zijn zelfs ove rheden die eisen allee n

nog maar met CoC-gecert ifi ceerde aannemers te
w illen w erken. De bouw kan zich dus opmaken

voor een toenemende vraag naar gecertificeerd

hout . Om t e kunnen voldoen aan de vraag,
moet en aannemers ook CoC-gecertifi ceerd zijn .

A lleen dan mogen zij claimen duurzaam gepro
ducee rd hout te hebben toegepast en kunnen

zij vo ldo en aan de w ensen van de overheid.
Momenteel zijn er zo'n 70 aann emers gecerti f i

ceerd. Daaron der grot e(re) bedr ijven als BAM en
Van Zoelen, maar ook kleinere d ie zich in een
groepscert ifi caat verenigd hebben. Zij stel len

dat bedrijven die hun admi nistratie goed op
orde hebben, vrij eenvoudig gecertifi ceerd
kunnen worden en dat de kosten meevallen .

Meer informatie is te vinden op www.probos.n l/
ti mmerdeketendicht . Hier worden oo k de acti vi

teit en als present at ies op regionale Bouwe nd
Nederland bijeenk omsten en 'kijken bij collega's'

aangekondigd.

Voor de bouw is het zaak aan de vraag t e ku n
nen voldo en, maa r voor opdrachtgevers is het

zaak t e zorgen dat de vraag goed en conse
qu ent in bestek ken verwoord w ordt. A lleen zo

komen vraag en aanb od bij elk aar.

Voorzitters Bouwend Nederland


