
EVENEMENT CONGRES

Use it or lose it
STTe-congres over duurzaam geproduceerd tropisch hout

De gemeente Rotterdam heeft zich na Amsterdam en Leeuwarden als derde Nederlandse

gemeente gecommitteerd aan de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) om

het gebruik van duurzaam geproduceerd tropisch hout te stimuleren. Dit gebeurt met typische

Rotterdamse nuchterheid en een opzienbarend inkoopbeleid, zo werd duidelijk tijdens het

recentelijk gehouden STTC-congres in de havenstad.

TEKST EN FOTO'S Kees de Vries

Hoe krügje de beslisser zover om voor duurzaam geprodu

ceerd hout te kiezen? Dat was het thema van de op 23 juni

jongstleden in het Wereldmuseum in Rotterdam gehouden

congres van de STTC, een privaat- en overheidssamenwer

kingsverband om het gebruik van tropisch hardhout mondi

aal te stimuleren. Het gaat niet goed met (verdere) verduur

zaming van de tropische bossen, zo werd duidelijk. Uit de

lezing van de commercieel directem Stéphane Glannaz van

houtleverancier Precious Woods werd duidelijk dat vooral

de groei FSC-gecertificeerde arealen in Congo, Kameroen

en Gabon onder druk staat. "I3edrijven en boseigenaren

trekken zich terug", aldus Glannaz wiens onderneming zelf

beschikt over 6S0.000 m2 FSC-gecertificeerd woud.

Slecht
Dat terugtrekken heeft voor een deel te maken met de stag-

nerende vraag naar tropisch hout.Vo)gens Precious Woods

worden producentenlanden te weinig beloond voor hun

inspanningen. En inzicht gevend in zijn eigen jaarcijfers gaf

de Zwitser aan dat de ondernemingen zijn eigen duurzaam

heidsinspanningen eigenlijk alleen in Nederland financieel

ziet beloond. "Bovendien vindt er onder invloed van de

milieudiscllSsie een terugtrekkende beweging plaats in het

gebruik van tropisch hardhout, en dat is echt het slechtste

wat we kunnen doen."

Verantwoord inkopen
In STCC zetten betrokken partijen onder andere scherp

in op het stimuleren van maatschappelijk ver,lJltwoord

inkopen. Hannie Vlug, directeur duurzaamheid van het

ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt: "Er wordt

meer en meer duurzaam hout gebruikt. Overheden kunnen
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Bill 5ahetapy Engel (gemeentelijk inkoper) zet zijn handte

kening waarmee de gemeente Rotterdam zich als derde Ne

derlandse gemeente aansluit bij de European 5ustainable

Tropical Timber Coalition (5nC). Voor een ledenoverzicht

zie: www.europeansttc.com.

2 Adviseur duurzaamheid Léon Dijk van Rotterdam: "We doen

het zo en het werkt."

3 Het congres trok iets meer dan honderd belangstellenden.

en moeten hierin een rol in spelen. Nederland doet dat

ook." Ons l,md, zo bleek uit een presentatie van onderzoe

ker Duncan Brack van Chatham House, loopt voorop, mede

doordat betrokken partijen als overheden en bedrijfsleven

(exclusief milieubewegingen die zich hierin niet willen

committeren) samen optrekken in een Green Deal (die

begin dit jaar afliep). In 2013 was 74 procent van ,)1 het in

Nederbnd toegepaste hout van duurzame herkomst. De

brancheorganisatie voor de houthandel Koninklijke VVNH

noteerde bij zijn lOS leden (die f>S procent van de markt in

handen hebben) een aandeel van Hf> procent gecertiticeerd

hout en plaatmateriaal. Ook in het Verenigd Koninkrijk,

België, Denemarken en Luxemburg stellen overheden eisen

van duurzame inkoop aan houtgebruik, maar overkoepelend

uniform maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid in alle

EU-lidstaten bestaat er niet. Mondiaal stellen overigens

33 landen, waarvan 22 in de EU, eisen aan de inkoop van

hout en houtproducten. Economische grootmachten als

China en India zijn daar nog verre van.

Stimuleren
De meer dan honderd deelnemers van het congres fOrlllU

leerden in workshops mogelijkheden om het gebruik van

duurzaam geproduceerd tropisch hardhout te stimuleren.

Daarbij viel vooral op dat er nogal eens een kloof bestaat

tussen de theorie en de praktijk. "Die bn eigenlijk alleen

maar geslecht worden als consumenten en producenten

samenwerken", stelt STTC-directeur André de Boer. "We

moeten tropisch h,lrdhout blijven gebruiken. Use it or lose

it." De deelnemers kregen handvatten hoe duurzaam inkoop

in de pr,)ktijk vorm te geven zodat deze past binnen de

regels die de EU hiera,lI1 stelt. STTC heeft een subsidiepot

van € 1 miljoen beschikbaar waaruit duurzame projecten

tot een maximaal bedrag van € iS.000 worden gesteund.

Zo ontving Houthandel Boogaerdt in Krimpen aan de Lek

recentelijk dat bedrag voor zijn inspanningen duurzaam

geproduceerd tropisch hout in de jachtbouw te stimuleren

en Innovita in Woerden een bedrag voor de promotie van

gevelbekleding.

Rotterdam
Tijdens het congres bezegelde Bill Sahetapy Engel, v,m

de afdeling Inkoop van de Gemeente Rotterdam, met

zijn handtekening de aansluiting van de twee na groot-

ste gemeente van ons land bij STTC. Rotterdam heeft

een eigen ketelbinkiemethode gevonden en hoopt daar

mee ervoor te zorgen dat er in aanbestedingen duurzaam

geproduceerd hout wordt gebruikt. Aannemers die hout

nodig hebben voor werken van de gemeente, kunnen dit

bestellen bij het gemeentelijk afroepkantoor. Dit bestelt het

hout bij Van Swa'lY Duurzaam hout Schijndel/Harlingen en

GWW Houtimport in Lopik. Beide bedrijven zijn vier jaar

lang vastgelegd als preterente vaste houtleveranciers van de

gemeente. Volgens de regels V'lll FSC betekent deze werk

methode in geval er wordt gewerkt met een niet-FSC

gecertificeerde aannemer een verbreking van de chain

of-custody, maar daar heeft de gemeente volgens adviseur

duurzaamheid Léon Dijk geen boodschap aan. "Het gaat

erom dat er duurzaam geproduceerd hout wordt toegepast.

Dat is het doel dat we op deze manier bereiken. En of dat

nou uiteindelijk klopt in de FSC-chain-of-custody vinden

wij van minder belang. Wij doen het zo, en het werkt."
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