Houtdatabase.nl: duurzaam geproduceerd
hout, hier vind je het!
Bossé, Nyatoh, Cedrorana, Kosipo, Mukulungu, Muirapiranga, Khaya, Louro preto… Volgt u het
nog? Met certificering van goed bosbeheer wordt de markt geconfronteerd met een heleboel
‘nieuwe’ houtsoorten. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren bij veel (overheids)organisaties de
specifieke houtkennis afgenomen. Bovendien is het helemaal niet vanzelfsprekend dat gangbare
houtsoorten beschikbaar zijn met een keurmerk voor duurzaam bosbeheer dat ook een status
heeft in het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. De houtdatabase (www.houtdatabase.nl), op
1 december jl. door minister Cramer gelanceerd, brengt daar verandering in. Met deze database
hebben niet alleen overheidsinkopers, maar heeft iedereen die zich bezighoudt met de inkoop van
hout(en producten) en de aanbesteding van werken waarin hout wordt verwerkt, een eenvoudig
hulpmiddel om snel informatie te vinden over duurzaam geproduceerd hout.
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Mark van Benthem en Martijn Boosten

‘Nieuwe’ houtsoorten
Bij het voorschrijven van duurzaam geproduceerd hout is het
van belang geen specifieke houtsoorten voor te schrijven,
maar de relevante fysisch-mechanische eigenschappen te
vermelden. Dit geeft leveranciers meer ruimte de vraag in te
vullen met ‘nieuwe’, minder bekende gecertificeerde
houtsoorten. Dit kan ook financieel aantrekkelijker zijn (voor
de opdrachtgever). Bovendien zijn er minder bekende
houtsoorten met exotische kleuren en uitstraling, die nieuwe
kansen voor ontwerpers en architecten bieden. Bij
verantwoord bosbeheer wordt er gekeken naar wat het bos
kan leveren. Zo blijft de balans aan soorten in het bos
behouden en wordt er niet op een beperkt aantal soorten
roofbouw gepleegd. Elke nieuwe houtsoort die wordt
geïntroduceerd, draagt bij aan de economische rentabiliteit
van verantwoord bosbeheer en daarmee aan bosbehoud.
Het zoekscherm in de GWW-sectie van www.houtdatbase.nl (Gebca Velema, Probos)

