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Hout van Wieg tot graf
Milieuvriendelijk imago van hout terecht?
Opening door
I.S. Zonneveld
Voorzitter Studiekring
Welkom op deze studiedag
van de Studiekring van de
Koninklijke Nederlandse
Bosbouwvereniging.
Het gaat vandaag over hout. Dat
lijkt bijna een anachronisme. Dat
is vroeger wel anders geweest.
Een halve eeuw geleden leerde
ik voor Houtvester aan de Landbouw Universiteit die (toen die
nog niet elk jaar van naam veranderde) en gewoon Landbouw
Hogeschool heette. Hoewel ik
geen houtvester werd - later zelfs
wat afdwaalde van die oerstam waren er ook perioden dat ik
weer dicht bij de wortels van Hinkeloord (voor de niet-wageningers: het oude buiten waar de
bosbouwstudie zetelde) terug
kwam. Met name met het voorzitterschap van deze Studiekring
kwamen alle aspecten van de
bosbouw zoals wij die op Hinkeloord leerden weer terug in mijn
gedachten: de colleges, de practica, de praktijktijd, de werkstukken. En zo komt het dat ik nogal
eens uit mijn scripties heb geciteerd als ik onze studiedagen
mocht inleiden.
Het was verrassend dat soms
bleek dat sommige onderwerpen
nog even fris waren als toen en
zelfs de meningen er over nog
even verdeeld. De colleges 'Algemene Houtteelt' van Jager
Gerlings begonnen rond 1946
zelfs met het begrip 'duurzaamheid' - nu het 'trendy' woord van
de laatste jaren. Al schijnt dat
door de vroege bosbouwkundi230

gen uitgevonden begrip in die
tussentijd wel eens ver weggezakte te zijn en overwoekerd door
optimale en efficiënte productie
en exploitatie, van hout.
Thans echter viert het principe
van de multifunctionele bosbouw
hoogtij. Over hout praten als doel
van bosbouw is nu bijna gênant.
Maar ook dat is toch niet geheel
nieuw. Mij werd als studentenassistent destijds door een aan
Wageningen verbonden botanicus verboden, de termen naald'hout' en loof'hout' te gebruiken
voor het aanduiden van de betreffende boomsoorten. Hij zal
gedacht hebben dat men toch
ook niet zegt biefstukken, sukadelapjes en karbonades in de
wei te hebben zien lopen. Zelfs
het woord 'houtteelt' sprak hij met
een enigszins zuur gezicht uit.
En toch gaan we het vandaag
over hout hebben. Over de eigenschappen van hout als constructiemateriaal vergeleken met
andere materialen. Voor hen voor
wie de opbrengst van planken en
palen mede de financiële basis is
van hun bestaan is die kennis
van belang. Het bepaalt hun concurrentiepositie, hun dagelijks
brood. We weten echter intussen
dat het daarbij om meer gaat dan
rentabiliteit op basis van grond-,
cultuur- en productiekosten. Het
begrip milieu, maar dan in de zin
van de basis leefomgeving van
de mens, en niet alleen het groeifactoren complex van de bomen,
is aan het eind van dit tweede
millennium niet meer weg te denken uit welk maatschappelijk productieproces dan ook. Voor een
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goed begrip van de wederzijdse
relatie tussen proces, gebruik en
milieu moet de gehele keten van
natuurlijke hulpbronnen, via verwerking en gebruik tot eventueel
hergebruik worden gevolgd.
Voor hout betekent dit het wel en
wee van de houtvezel in het bos
tot in het kozijn, kist, krant of
haard. Romantische gezegd (en
dat mag vandaag, zullen we ook
horen): "Hout van de wieg tot het
graf." In modern jargon heet dat
LCA (El-sie-ee) 'Life Cycle Analysis.' Dat is iets nieuws waarover
een halve eeuw geleden nog niet
werd gesproken. Daarbij komt
naast kwaliteit van het product
ook 'milieu', waarin ook begrepen
het natuurschoon en diverse
maatschappelijk aspecten die de
menselijke omgeving beïnvloeden, aan de orde. Zo het woord
milieu destijds al viel, was dat alleen binnen de bos-oecologie.
Milieubeleid, laat staan Milieukunde in de moderne zin bestond
nog niet. Toch kwamen allerlei
delen van dit onderwerp ook
vroeger al voor. Zo ook bij het
voorbereiden van mijn scripties
die o.a. gingen over het bos als
ecosysteem en dat gezien als
dynamisch
maar
duurzaam
evenwicht tussen abiotische en
biotische factoren inclusief de
houttelende mens. Groot verschil
tussen vroeger en nu is dat die
wetenschappelijke en filosofische redeneringen omtrent duurzaamheid, waarmee mijn brein
vooral via Duitse literatuur en
Zwitserse praktijk werd doorspoeld, in de praktische bosbouw in Nederland nauwelijks
werden toegepast.
Een ander verschil is dat ik - hoe-
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wel reeds toen natuurbeschermer van inborst - na enige jaren
'brain wash' in bosbouwstudie,
houtproductie toch wel als hoofddoel van de bosbouw in Nederland zag. Waarbij elders (in de
bergen, vooral in de tropen - mijn
voorland - tot mijn vreugde, toch
ook schermbos als noodzakelijke
economisch verdedigbare milieufunctie kwam.
Aan de functie voor natuurbehoud
en recreatie die straks ook aan de
orde komen, werd al wel aandacht besteed zeker in de literatuur die ik bestudeerde. Zo herinner ik me de zin: 'Wahre Waldbau
ist Naturschutz' (van Jager Gerlings), die ik citeerde in een scriptie die ik schreef voor prof Kools
over recreatie en bos en waar ook
'Forstaesthetiek' en natuurbescherming bij te pas kwam.
Maar ook die idee was nog geen
algemeen goed in Nederland onder bosbouwers, laat staan in de
tropen waar destijds, afgezien
van wat Djatii (teak), bosbouw
voornamelijk uit inventarisatie en
exploitatie bestond.
Toch liep ik in die dagen al aan
tegen het grote onderscheid tussen de begrippen natuur en milieu. Een onderscheid dat straks,
als ik me niet vergis, ook wel naar
voren zal komen. Het begrip 'milieu' in de moderne betekenis
was nog geen algemeen goed,
terwijl 'natuur' iets mlas voor de
kleine minderheid van goedwillende, ietwat gestoorde, maar
ongevaarlijke Heimans en Thijsse
aanhangers. Reeds toen stoorde
ik me er aan dat natuurbeschermers, die naar mijn oordeel op
moeten komen voor de natuur

vanuit ethische en esthetisch motieven en zo U wilt uit respect
voor wat niet te maken is, zich
echter ook opwierpen als beschermers van bodem, water en
lucht als materiële leefomgeving
van mensen. Datgene dus wat
we nu milieu noemen. Als aankomend bosbouwer, geïndoctrineerd met het duurzaamheidprincipe, als ecoloog in statu
nacendi vertrouwd geraakt met
de systeem gedachte en als aankomend wetenschapper die geloofde in de macht van de kennis,
vond ik dat de zorg voor het
milieu gewoon de taak van de
land-, tuin- en bosbouwwetenschap en praktijk was. Toen al
dacht en vreesde ik dat die eenzijdig op de mens gerichte zorg
voor het materiële milieu net als
bepaalde landbouwpraktijken tegenstrijdig zou kunnen zijn met
de bescherming van de natuur
uit spirituele noodzaak. Al spoedig echter, zelfs voor mijn verstandskiezen begonnen op te
spelen, begreep ik dat in de wetenschappelijke landbouw, laat
staan in de moderne landbouwpraktijk, en zelfs zoals ik al eerder
opmerkte in de bosbouw, duurzaamheidsgedachten, zo ze al
een rolletje speelden, door markt
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en politiek hevig werden gekortwiekt. Bovenal besefte ik dat
rechtlijnige zuiverheid in principes niet altijd parallel kunnen
gaan met juiste tactiek. Toen waren er tijden dat er voor natuur
geen draagvlak bestond in de
politiek, maar wel al voor het concrete materiële hachje: het milieu. Waarom dan niet meeliften
met een belang waarbij natuurliefde en mensenliefde in bepaalde opzichten toch ook parallel lopen?! Bovendien waren het per
slot van rekening de 'spirituele'
natuurbeschermers die ook als
eerste op de weinig duurzame
praktijken van de menselijke samenleving, met name landbouw
en industrie, wezen.
Maar laat ik niet afdwalen. Bij de
levenscyclus-analyse (LCA) komt
nog een aspect naar voren dat
met een bepaald soort 'natuurliefde' te maken heeft. Gebruik
van natuurlijke hulpbronnen, in
het bijzonder uit de levende natuur - of dat nu lamsvlees is of eikenhout - leidt tot een niet te omzeilen emotioneel, soms zelfs
ethisch conflict: het doden of kapot maken van iets waar men affiniteit mee heeft.
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Het lammetje dat de gastvrije
Bedouienen sjeik ter jouwe ere
voor jouw ogen, slacht waar je
even tevoren het schattige dochtertje van je gastheer nog mee
hebt zien zitten spelen. Het ongerepte veen van Ierland dat na
10.000 jaar ongestoorde groei in
luttele jaren tijd verdwijnt om de
Keyniaanse verkwistingeconomie te onderhouden. De massaliteit van de 'dood' in de moderne
slachthuizen, om van de liquidatie van hele veestallen besmet vee maar te zwijgen. Toch
smaakte dat lamsvlees mij wel
goed en waardeer ik op zijn tijd

een mals gebraden karbonade.
Als bosbouwstudent eind veertigerjaren slaagde ik er dan ook
reeds enigszins in, mede gehard
via wat rauwe oorlogservaring,
eelt op mijn ziel te kweken en zo
mijn meer romantische kennissen
duidelijk te maken dat een prachtige oude Eik nu eenmaal kaprijp
was en best geveld mocht worden. Maar van harte ging dat
toch niet. Wat keek ik er toen van
op toen we omstreeks 1948 op
een officiële excursie in het
Edese bos boswachter Staff (op
dat moment reeds de vader van
de toenmalige Minister van Oor-

log Staff), hoorde zeggen; ..."heren deze Beuken zijn nu (HELAAS..!) aan de beurt om gekapte worden; ... echt jongens ... dat
doet je wat als je ziet omvallen."
Dat was voor mij als pril bosbouwertje een openbaring. Dat
mocht je dus als ervaren bosman. ook toen al... vinden.
In de komende lezingen komt zowel het begrip 'NIMBY' (not in my
back yard) als de 'slachthuis paradox' aan de orde. Dit heeft alles
te maken met dit aspect van het
gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Heiner Schanz, Wageningen University, Forest Policy and Forest Management Group

If timber production did not require cutting
down trees ... communicating timber
management in society
Even a sketchy look at different
forestry settings reveals that the
societal appraisal of timber production differs markedly between
different regions. It is obvious that
in countries such as Sweden or
Finland, with large areas of forested lands and with a forestry sector still contributing in a significant
way to the national economy, timber production is still appraised
by the society. But even in such
regions the situation has significantly changed within the last
decades. In the context of the
highly industrialized and urbanized countries of Western Europe
this development has resulted in
the fact that the societal appraisal
of timber production seems almost marginalized in relation to
other forest uses, such as recreation and nature protection (see for
example NAS1998).
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In regions with low appreciation of
timber production, timber management is seemingly quite often
associated with exploiting and
destroying nature. The screaming
chainsaw cutting int0 an old tree
is probably the most prominent
picture expressing such a perspective. This negative image
holds true even in the light of an
intensification in information campaigns and PR-activities in forestry in the last years. The only reasonable conclusion seems to be
that the appraisal of timber management by society would probably be quite different if timber
production at least did not require
cutting down trees. However, as
this remains in the sphere of wishful thinking it seems worthwhile
taking a closer look what really affects the appraisal of timber production in society.
NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1999

Importante of
Communication
Powerful social changes, such as
industrialization, urbanization, or
increased job specialization,
have led to an alienation from
their land-basis for the majority of
people in most Western and
Central European societies. As a
result, many people have hardly
any direct perception of forestry
(in the sense of activities taken
place on forested land). And if
people still do so, these experiences are limited to very special
aspects, such as recreation or
nature provision, or to "special"
situations, such as leisure time or
during holidays. Perception of
timber production therefore happens almost exclusively in an indirect manner. Communication
sciences distinguish three different ways of indirect perception.
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Societal appraisal of timber production is continuously
changing and with it the adequateness of
communication . . .

The first way is social interaction
as the exchange of information
and opinions in people's direct
environments. The recipient of the
message can directly react to it
and express his or her possible
contradictory viewpoints. The Second way is the provision of information and opinions through
mass media, with only very limited possibilities for the recipient
to express contradictory viewpoints. Events such as meetings
or presentations correspond to
the third way. They take an intermediate position between the
first two, as reactions to the perceptions are generally possible
(see SUDAet al. 1998). Communication plays the central role in al1
three forms of indirect percep-

... probably not even in densly forested countries these
postus would be seen as adequate communicabon
messages today.

tified: (1) Briefinglinstructions; (2)
Interactive advertising; (3) Argumentation aiming at consensus
(even where probably only compromise is attainable); (4) ArguIn general communicative acmentation aiming at compromise
tions have to be interpreted as
(see ZERFASS
1996: 30ff). Briefings/lnstructions as wel1 as interspecific forms of social actions
with which competent actors try
active advertising tend to be
pseudo-two-way communication
to achieve certain purposes or attain special interests. In giving Ieprocesses, since dialogue contents are oriented at the informagitimacy to a certain practice and societal appreciation or sotion status of the recipient, but
above al1 are shaped by the comcial acceptability of timber production can hardly be interpreted
munication needs of the sender.
as anything else than this (BRUN- In this sense only argumentation
SON 1996) - dialogue processes
processes can be seen as real
two-way communication strucplay a unique role, in as much as
they are the only two-communi- tures, with dialogue contents
mutually referring to one and the
cation activities. Several forms of
other and with a symmetric strucdialogue processes can be idention. Understandably, communication is therefore one of the key
determinants for the appreciation
of timber production in society.
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ture between sender and recipient. If communication of timber
management in society is aimed
at giving legitimacy, therefore
particularly argumentation processes have to be taken int0 account.

Challenges in
communicating timber
management in society
As has been shown with the understanding of sustainable forest
management, differences in people's appraisal of forestry can be
traced back to different levels of
knowledgelinformation, different
interests, and different worldviews (SCHANZ1996). It seems
therefore reasonable to assume
that this also holds for societal appreciation of timber production.
However, as people are not
forced to show a direct reaction to
timber production - you do not
have to think about forestry when
using paper or a wooden desk - it
seems necessary to add an additional point, namely different levels of avoidance strategies, which
from an observer's perspective
can be perceived as paradoxes.
Different levels of
knowledge/information
All kinds of groups and organizations ranging from environmental
groups to state agencies put a
considerable amount of effort into
informing the public about fores-

Tolerant

P\
Ephemeral

try issues, including timber production. If not solely aiming at
manipulation, these efforts are
based on the assumption that the
different views and attitudes in
society are at least partly the result of ignorance or lack of information. This view is supported by
the fact that increasing specialization in industrialized societies
has been accompanied by an increasing alienation in knowledge,
particularly about the management of natura1 resources. The
level and the quality of information about forests and forestry differ significantly as a function of
people's physical proximity and
personal references to forests. It
is therefore only logica1 that in a
highly urbanized country with a
rather low forest cover a large
number of people do not have
detailed information about forests.

On the other hand it could be argued that, along with the alienation of the majority of people
from their land basis, new and effective information services, e.g.
television and the Internet, have
resulted in a broader public
awareness of topics, including
timber production. Surveys indeed show that the public in industrialized countries gets its information about forests and
forestry mainly from mass media
(e.g. ELSASSER
1996). However,
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World-view based on four 'myths of
nature': different interpretation of
ecosystem stability graphically
represented by a ball in a
landscape (cf. Thompson and
Schwarz 1990: 5). Think what is
happening with the ball if you
intervene (in nature) ...

the paradox of the information
age lies in the antagonism between the universal requirement
for publicity and limited attention span. This results in the fact
that mass communication can
only be realized by temporary ignorance of most information offered and a reliance on images
rather than detailed information
(MERTEN
and WESTERBARKEY
1994:
199).
This explains on the one hand
why certain associations concerning timber production become dominant in society, making it difficult to provide other
information. But on the other
hand it also indicates that, for
some aspects related to timber
production, there might be only
limited personal and societal capacities for information processing. Reducing information to images might not be satisfying from
a specialist's perspective and
definitely bears the danger of
manipulation. Nevertheless, in
light of the many efforts aimed at
informing the public about
forestry but very often not producing the desired effects, it
seems necessary to ask whether
these communication activities
are taking the limited information
capacities of the recipients seriously enough into account.
Timber certificates, for example,
can be seen in this respect as informing the public, even though
they might in most cases not be
informative from an expert's perspective.
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Different interests
on argumentation processes. As
Out of experience it is easy to
the communication is about pros
comprehend that interests deterand cons these argumentation
mine perceptions. Taking int0 acprocesses seem most likely to be
count the huge variety of intersuccessful if they are aiming at
ests that people in urbanized
consensus, even if only comprocountries have in forests, it bemises might be achievable.
comes clear that the perception
of the Same forests can take
Different world-views
place in quite different categoPerceptual biases are closely reries. People who fear for endanlated to worldviews. Many disgered species perceive a differcussions on forestry reveal that,
ent forest than people who have
above and beyond the various
the feeling that experiences such
interests of the various actors,
there are different convictions as
as quietness or beauty are endangered, not to mention people
to how the world is. This is not to
who are thinking about forests in
say that everything is fluid; howcategories of endangered prodever it is revealing that even
though we al1 live in the Same
uct~
such as timber. Whereas for
physical world we make compeople interested in timber production the trees forming a forest
pletely different sense of it. Stuplay the central role in percepdies show that "facts" are not ontion, the general public - in reverly used politically, but are also
sal of the old saying - obviously formed politically in the sense of
does not see the trees for the fora mutually reinforcing congruest. Empirical results show that
ence between social relations
the majority of forest visitors do
and world-views (SCHWARZ
and
THOMPSON1990). In principle
not notice nature indices or indithere are as many different worldcators for the existence or abanviews thinkable as there are peodonment of timber production,
ple. However, as these worldsuch as form and dimension of
the individual trees (SCHRAML views are continuously contested
against each other in the interac1999 and the empirical studies
tions with the social and physical
quoted therein).
environment, their number is limited to only a few, nevertheless at
The challenge for communicating
least partially contradictory ones.
about timber production in society is that these many different inIt is important to keep in mind that
terests and perceptions are unnone of them can be disproved
avoidably leading to a huge
by the others, as al1 can be backvariety of attitudes and stateed up with empirical findings.
ments about forests and thereby
also about timber production.
Depending on their different
However, as long as different atti- world-views, people come to
tudes and statements are not the
completely different conclusions
result of basic interests, such as
even when in the Same situation.
the necessity to earn a family in- The challenge for communicating
come, these different statements timber production in society is
are open to discussion, where
that, due to their social deterthe exchange of pros and cons firnination these different worldnally might lead to changes in views are always simultaneously
present in society. Any successposition. An adequate communication strategy of timber producful communication strategy has
tion in relation to different inter- therefore to take into account its
effects in the light of the different
ests in society therefore focuses
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worldviews. As there is no right or
wrong world-view, discussions
can only be about the more or
less adequate solutions that the
different world-views offer for a
specific situation. Choosing a
communication strategy that
aims at consensus about the effects of timber production on nature is therefore useless. As the
different world-views wil1 be "endlessly affirmed, endlessly acted
upon, and endlessly pitted one
against the others" (SCHWARZ
and
THOMPSON
1990: 61/62) the different world-views only allow for argumentation processes airning at
compromise.

Paradoxes
Another challenge when communicating timber production in
society results from what has
been described as the "slaughterhouse paradox" (PAULIet al.
1998, SUDAet al. 1998). Empirical
studies continuously reveal that
people have a positive image of
forests as wel1 as of wood. However, timber production as the
necessary step in between is in
the best case disliked. This
seems to reflect the Same pattern
as in relation to meat production:
most people like animals, and
most people like to eat meat, but
slaughtering is disliked by most
of them.
Paradoxes in general are characterized by the simultaneous
presence of contradictory, even
mutually exclusive elements. Ignorance strategies are a classical reaction towards paradoxes,
in order not to be forced to
actively deal with the inherent
contradiction in one's behavior.
Not-in-my-backyard mentalities
reflect such ignorance strategies
quite well. Taking this reaction into account, many communication
efforts have aimed at creating a
positive image for timber production (or forestry in general) by
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maximizing communication on
the positive elements and leaving
the paradox relation between
them out. By doing so, however,
prevailing avoidance strategies
in society are strengthened.
Management theories recommend coping with paradoxes not
by maximizing, but metamizing in
the sense of bringing the contradictory elements in the form of
Thesis and Antithesis together to
a Synthesis (see BLEICHER1994
and the literature cited therein).
For communicating about timber
production in society this could
mean introducing discussions on
other grounds (or levels) - not by
pointing to the existing contradiction in public behavior, but by
bringing the two contradictory
elements in argumentation processes explicitly together and
pointing to the synthesis. That
metamizing can be an adequate
communication strategy is backed up by empirica1 findings: response denial rates stayed the
Same when associations were
asked for forestry in isolation and
for forestry in a sequence of timber-forestry-forests, but negative
associations in relation to forestry
such as forest depletion or forest
destruction dropped dramatically
from 17% to 3% (SUDAet al. 1998;
PAULIet al. 1998).

Conclusions
Communicating about timber
management in society must be
seen as a multi-layered challenge as al1 of the factors determining societal appraisal are always in effect at the Same time.
Communication which for example only focuses on information
providing or taking different interests into account runs the risk of
being irrelevant or even counterproductive when different worldviews underlie the discussions. It
might not be possible to optimize
communication in al1 respects, as
some of the factors influencing
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societal appraisal require at least
partially opposite communication
activities. However, in order to increase the likelihood of success,
the development of communication strategies should at least
take into account the effects a
certain activity might have on
each of the main factors influencing the societal appraisal of timber production.
Communicating timber management in society must furthermore
be seen as a continuous challenge. As a consequence of the
reciprocal, interactive and mutual
congruence between the factors
influencing societal appraisal of
forestry and dynamic social relations, the views on timber production (as wel1 as forestry in general)
are also continuously prone to
change and with them automatically the appropriateness of the
communication activities.
Last but not least it has to be
pointed out that communication
is always related to aspects of
power exercises between different actors involved. Dialogue is
only one of the possible forms of
communication activities. Other
communication forms, such as
persuasion or manipulation might
be even more effective in achieving a certain form of appraisal.
However, beside their moral dubiousness, it should be noted
that such activities might show
only short-term effects and eventually turn into negative results,
as soon as the power to influence
discussions diminishes. It is
credibility that counts in the long
run, and real two-way communication processes provide an excellent basis for this.
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Meer hout in de bouw!
Zoals u al uit de titel van
mijn lezing begrijpt kan ik
als specialist op het terrein
van bouwen en milieu de
vraag in de ondertitel van
dit congres volmondig met
"ja" beantwoorden. Het
milieuvriendelijk imago van
hout is terecht, als wij
tenminste zorgen voor een
duurzaam bosbeheer en als
we het hout niet
impregneren met
milieuschadelijke middelen.
Ik zal in deze lezing eerst ingaan
op de milieuprestatie van hout en
van het houtskeletbouwsysteem.
Vervolgens zal ik een korte
schets geven van het houtgebruik in de Nederlandse woningnieuwbouw gedurende de laatste
drie decennia van deze eeuw.
Daarna zal ik ingaan op de mogelijkheden voor duurzame houtproductie en duurzaam bouwen
met Nederlands of Europees
hout. Ik wil deze lezing afsluiten
met een blik op de toekomst, een
toekomst waarin - als het aan mij
ligt - bos en bouw in Nederland
nader tot elkaar komen.

Milieuprestatie van hout
t.o.v. van andere
bouwmaterialen
Hout onderscheidt zich van alle
andere belangrijke constructief
toepasbare bouwproducten, zoals baksteen, gewapend beton
en staal, in de eigenschap dat
het op korte termijn regenereerbaar is. Hout is - onder voorwaarde van duurzaam bosbeheer een vernieuwbare grondstof.
Iemand heeft eens uitgerekend
dat de hoeveelheid hout nodig
voor 72 houtskeletbouwwoningen overeenkomt met de bijgroei
van één uur van de bossen in
Scandinavië.

Hout vraagt in vergelijking met
eerdergenoemde materialen zeer
weinig fossiele energie om er een
bouwmateriaal van te maken. In
feite verricht de zon het meeste
werk. Ik wil u hier niet teveel met
cijfers om de oren slaan, maar
voor de productie van luchtdroog
gezaagd naaldhout is slechts
een halve gigajoule of zo u wilt
vijfhonderd megajoule per kuub
aan energie nodig. Kuub, mega
en giga zijn misschien moeilijk te
bevatten. Per kilogram hout praat
je in dit geval over ruim één megajoule, overeenkomend met
dertig deciliter benzine. Voor
kunstmatig gedroogd, gezaagd
en geschaafd timmerhout gaat
het om ongeveer één tot twee gigajoules per kuub, terwijl voor
gelamineerd hout ongeveer drie
gigajoules per kuub nodig is.
Vergelijk deze cijfers eens met
de energiebehoefte voor gewapend beton: zeker vier en een
halve gigajoule per kuub of met
staal 200 gigajoule per kuub, het
honderdvoudige van de energiebehoefte van een kuub timmerhout! Vandaag staat de levenscyclus centraal, met andere
woorden we kijken vooruit in de
tijd; maar u kunt zich hopelijk
voorstellen dat als u kunt kiezen
tussen bouwen met staal en beton of bouwen met hout dat u dan
ook vandaag en dit jaar minder
energie kwijt bent.
Met hulp van een levenscyclusanalyse kunnen milieuprestaties
van verschillende materialen
worden vergeleken voor een bepaald product met een vergelijkbare prestatie. In LCA-jargon
spreekt men van vergelijken per
functionele eenheid. De zo even
geschetste verschillen tussen de
diverse materialen worden dan
over het algemeen kleiner, bijvoorbeeld omdat men minder
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staal nodig heeft voor dezelfde
prestatie als hout, maar blijven
aanzienlijk. Zo vergt de productie
van kozijnen van vurenhout twee
tot drie keer minder fossiele energie dan een vergelijkbaar kozijn
uit staal. Vergelijken we een houten en betonnen vloer met dezelfde prestatie dan is het verschil in
energiebehoefte voor de productie een factor drie tot vier in het
voordeel van hout. Uit een vergelijking van zes typen woningscheidende wanden komt hout
als glansrijk winnaar naar voren.
De energiebehoefte voor de productie van een houtskeletbouwwand is een factor anderhalf tot
drie lager dan de andere bouwsystemen zoals gietbouw, kalkzandsteenbouw en cellenbeton.
Hout komt nog beter uit de verf
ten opzichte van andere bouwmaterialen als ook het oude hout
dat bij sloop en renovatie vrijkomt
hoogwaardig wordt toegepast. In
mijn proefschrift heb ik het enorme potentieel van het cascadegewijs gebruik van hout geschetst. Door hout een tweede,
derde of wellicht zevende leven
te geven verbeterd de milieuprestatie en wordt koolstof voor
langere tijd opgeslagen. Aan het
eind van de levenscyclus kan dit
optimaal gebruikte hout worden
verbrand met energieterugwinning.
Het houtskeletbouwsysteem is
een energiezuinige bouwmethode omdat het lichte elementen
betreft. Daardoor kan bespaard
worden op transport en is er weinig zwaar materieel nodig op de
bouwplaats. Het transport van
bouwgrondstoffen is de laatste
decennia sterk toegenomen. Dit
geeft niet alleen veel overlast,
maar leidt ook tot een hoger
energiegebruik en meer schadelijk emissies.
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Hout in Eco-quantum. (Bron: /VAM
Environmental Research)
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Houtskeletbouw is een droge
bouwmethode, er is geen water
voor nodig. Zelfs in ons regenrijke landje wordt steeds duidelijker
dat schoon water een schaars
goed is. Voor elke kuub beton is
al gauw een halve kuub water nodig. Na oplevering heeft men bij
houtskeletbouw vanzelfsprekend
geen problemen met bouwvocht.
Ook zijn er dankzij de droge
bouwtechniek goede mogelijkheden voor de toepassing van
weinig milieubelastende vernieuwbare grondstoffen, zoals
cellulose-isolatiemateriaal.
Houtskeletbouwwoningenzijn drie
keer lichter dan gietbouwwoningen, zodat zij minder zwaar of
helemaal niet onderheid hoeven
te worden. Ook hier bespaart
men materiaal en energie. Doordat houtskeletbouwelementen in
hoge mate worden geprefabriceerd en door het werken met
modulen, komt er zeer weinig afval vrij en kan men een korte
bouwtijd realiseren. De elementen sluiten goed op elkaar aan
zodat de kitspuit en PUR-schuim
in principe overbodig zijn. Na
beëindiging van de levensduur
van de houtskeletbouwwoning
kunnen de elementen goed op-
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nieuw worden gebruikt. Houtskeletbouwwoningen bieden goede
mogelijkheden voor een dik isolatiepakket, in tegenstelling tot de
traditionele spouw, waar men
vastzit aan tien, hoogstens twaalf
centimeter.
Mocht het u nog niet duidelijk
zijn: vanuit milieuoogpunt is houtskeletbouw een sterk aan te bevelen bouwsysteem. Dat "energie" zo belangrijk is in het
bovenstaande verhaal komt in
deze tijden van LCA mogelijk een
beetje ouderwets over. Dit is echter goed te verantwoorden, omdat bijna alle milieupijn is af te leiden van energiegebruik. Denk
hierbij aan het broeikaseffect,
aan verzuring, uitputting en dergelijke.
Het is gebleken dat veel van de
meest basale data voor milieuonderzoek in de houtsector sterk
verouderd zijn. Gegevens over
energiegebruik en zaagrendementen zijn bijvoorbeeld tientallen jaren oud. Ik heb begrepen
dat het project Life-Sys Wood
van TNO en andere houtinstituten
in Europa hierin verandering gaat
brengen. De nieuwe data zullen
worden gebruikt voor het onder
meer door IVAM ontwikkelde
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Eco-quantum, een op de levenscyclus-analyse gebaseerd kwantitatief hulpmiddel voor het doorrekenen van de milieubelasting
van verschillende typen gebouwen.
Waar het gaat om het vaststellen
van de aantasting als gevolg van
houtoogst is uw inbreng ook
van groot belang. Het calculeren van de vierkante meters kapvlakte is een te simpele - van dik
hout zaagt men planken - methode. Hier moeten ook alle nevenfuncties van het bos, zoals
drinkwatervoorziening, windkering, klimaatdemping, bodembescherming, biodiversiteit, recreatie, schoonheid enzovoorts bij
betrokken worden. Onder voorwaarden van duurzaam bosbeheer en met uitsluiting van het
behandelen van hout met milieuschadelijke middelen, maak ik
me geen zorgen over een goede
milieuscore over de hele levenscyclus van hout en houtskeletbouw.

Hout in de bouw
U heeft vast wel eens gehoord
van het programma 20% meer
hout in de bouw. Dit programma
heeft ten doel de dalende tendens van het houtgebruik in de
bouw te keren. In het Nationaal
Milieubeleidsplan uit 1989 heeft
de overheid het streven vastgelegd naar het op grotere schaal
toepassen van weinig milieubelastende vernieuwbare grondstoffen zoals hout, ter vervanging
van eindige grondstoffen. Het
streefjaar voor het 20% meer
hout programma is het jaar 2000.
Tevens wil de Nederlandse overheid dat er in dat jaar alleen nog
hout wordt gebruikt uit duurzaam
beheerd bos.
Voor de bouw van een nieuwe
eengezinswoning
werd
in
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Het houtgebruik m de gemiddelde
nieuwe eengezinswoning is de
laatste decennia sterk gedaald
(Fraanje. 1998)

Nederland in de eerste helft van
de 20e eeuw nog negen tot tien
kuub hout gebruikt. In mijn proefschrift laat ik zien dat dit houtgebruik na 1945 aanzienlijk is teruggelopen, van ruim zes kuub per
woning in 1969 tot ongeveer drie
kuub in een gemiddelde eengezinswoning in 1996. Ook in absolute zin was er in de periode
1969-1996 een halvering van het
houtgebruik voor nieuwe eengezinswoningen. Was de houten
vloer in 1969 nog niet weg te
denken in een nieuwe eengezinswoning, in 1996 is hij een
zeldzaamheid geworden. De toepassing van hout in de woningnieuwbouw beperkt zich tegenwoordig hoofdzakelijk tot
kapconstructies, kozijnen, deuren en trappen.
Uit recent marktonderzoek blijkt
dat er ten opzichte van 1996 in
1997 en 1998 sprake is van een
lichte toename van het marktaandeel hout in de woningnieuwbouw. Dit komt hoofdzakelijk
door een groeiend aandeel nieuwe houtskeletbouwwoningen. Tevens is er een lichte groei te signaleren in het houtgebruik voor
bergingen, gevelbekledingen en
buitenkozijnen. Ook komt naar
voren dat naaldhout weer terrein
herovert op tropisch hardhout.
Beide ontwikkelingen zijn vanuit
milieuoogpunt verheugend te
noemen, maar er kan nog veel
meer met hout in de bouw!
Een werkelijke doorbraak zou
kunnen worden bereikt als de
overheid een minimumaandeel
houtskeletbouw op Vinex-locaties voorschrijft. Nu werken de
belangrijkste
projectontwikkelaars samen met grote bouwbedrijven die hun productie hebben
toegesneden op staal, beton en
kalkzandsteen. Hout speelt hier
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hoogstens een bijrol. en wordt
veelvuldig gebruikt als bekisting
voor beton en in de afbouwfase
om beton aan te kleden en op te
leuken. Hout dient veel meer aandacht te krijgen in het onderwijs
en onderzoeksinstituten op het
terrein van hout zouden de
krachten moeten bundelen. Alleen op deze wijze kan hout weer
een hoofdrol gaan spelen op het
bouwtoneel.
Hout kan als montage kozijn verloren terrein terugwinnen op
kunststof. Gelamineerd hout kan
staal verdringen in de hallenbouw. Andere houtsoorten dan
vuren en grenen, bijvoorbeeld
populieren, kunnen een kans krijgen als bouwhout, bij invoering
van machinale sterktesortering.
De houten heipaal verdient een
groter marktaandeel. Kansen liggen ook in het vlak van constructies, gevelelementen, binnenwandsystemen, dakopbouwen
en goed geïsoleerde prefab
vloer- en dakelementen. Een gebouw zonder dakoverstek zou eigenlijk het DuBo-predikaat onthouden moeten worden. In
combinatie met schelpen kan de
houten begane grondvloer een
come back maken. En zo zijn er
nog tal van andere mogelijkheNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1999
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den voor een grootschaliger toepassing van hout.

Duurzame houtproductie in
Nederlands bos
Ik waag het niet om in dit deskundige gezelschap uitgebreid stil te
staan bij de veranderingen in de
Nederlandse bosbouw in de afgelopen decennia. Zonder volledig te zijn, wil ik toch een paar
belangrijke zaken noemen.
De belangrijkste verandering is
het feit dat het Nederlandse bos
ouder is geworden. Het jubileumboek van het 100 jarige Staatsbosbeheer, met daarin helemaal
niets over de huidige houtproductie, doet wellicht anders vermoeden, maar er is nu eindelijk
een uitgebreid assortiment Nederlands zaaghout van voldoende afmeting en goede kwaliteit
beschikbaar. Een belangrijk deel
van dit Nederlandse hout kan prima hoogwaardig worden toegepast in de bouw en in de meubelindustrie!
Staatsbosbeheer
alleen al oogst jaarlijks bijna
300.000 m" Nederlands rondhout
van zaaghoutkwaliteit, waaronder veel Grove den, Lariks,
Douglas, Fijnspar en Populier.
Een zeker niet onbelangrijke ontwikkeling is dat steeds meer bosbeheerders zijn overgestapt van
239
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een kaalkapsysteem, met relatief
grote kapvlakten en grote verschillen in kwaliteit van het aangeboden hout, naar uitkap. Juist
deze methode maakt het mogelijk hout van hoogwaardige en
constante kwaliteit te leveren.
Voor de gewone burger is deze
kapwijze veel eerder te accepteren dan kaalkap.
Een groot deel van het Nederlandse bos, waaronder vrijwel het
hele bezit van Staatsbosbeheer,
is de afgelopen paar jaar FSCgecertificeerd. Inmiddels is gebleken dat dit keurmerk het enige
is dat breed wordt geaccepteerd
en dat er een grote vraag is naar
FSC-hout. Nederlands hout kan
hier heel goed meeliften!

Bos en bouw nader tot
elkaar
Als het aan mij ligt komen bos en
bouw in Nederland nog deze
eeuw nader tot elkaar. Hiervoor is
wel enige soepelheid, creativiteit
en durf nodig van beide kanten.
Nederlandse bosbouwers zouden zich meer moeten gaan toeleggen op hoogwaardiger toepassingen dan pulphout voor de
papierindustrie, spaanders voor
spaanplaat en hout voor de palletindustrie. Laten we nu eens afrekenen met de heersende opvatting dat inlands hout weinig
meer is dan onkruid, goed genoeg voor brandhout. Deze laatste zin, dames en heren, citeer ik
uit het blad Houtwereld, jaargang
1959, wel te verstaan. Richt u
meer op kwaliteit in plaats van
kwantiteit. Geen aanplant meer
van snelgroeiend bos waar je op
korte termijn alleen maar pulp
van kan maken, of met veel subsidie een vuurtje van kan stoken,
maar bosaanplant waar je later
kwaliteitshout uit kunt oogsten.
Hierbij kan afgezien van wat nu
gebruikelijk is, ook gedacht worden aan Eiken, Beuken, Robinia,
Tamme kastanje, Kers en Es.
Ook goede populierenklonen die

hout van bouw- en meubelkwaliteit leveren komen in aanmerking.
Staatsbosbeheer geeft sinds kort
het goede voorbeeld. Er is nu triplex met FSC-keur te koop van
Nederlandse populieren; dat is
nog iets anders dan een eenmalige pallet! Ook kunt u sinds kort
een vloer leggen van Nederlandse lariks met FSC-keur. Op weliswaar nog relatief kleine schaal
wordt Nederlands hout in de
bouw toegepast, ook in prestigieuze projecten, zoals Nederlands lariks voor de kozijnen van
de nieuwe Triodos-bank te Zeist.
In mijn boek Natuurlijk Bouwen
met Hout geef ik tal van voorbeelden van duurzaam bouwen met
Nederlands hout. Ik wil hier ook
de activiteiten noemen van de
Stichting Robinia en van de
Vereniging Houtrijk Nederland,
die zich allebei inzetten voor
hoogwaardig gebruik van Nederlands hout.
Mogelijk zijn niet alle leden van
de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging blij met het op
handen zijnde verbod van wolmanzouten als verduurzamingsmiddel voor hout. Ik wel dames
en heren. En een paar weken geleden heb ik er een belangrijke
bondgenoot bij gekregen, namelijk onze koningin. Zij heeft in de
troonrede gezegd dat productieprocessen en producten ecologische verantwoord moeten zijn.
Houtverduurzaming met giftige
afvalstoffen uit de metaalindustrie is niet alleen een achterhaalde negentiende eeuwse techniek
die het milieu veel schade berokkent, maar ook heel slecht voor
het imago van Nederlands hout
als weinig milieubelastend product. Laat uw defensieve houding varen!
U kunt, gesteund door maatschappelijke organisaties op
zoek gaan naar andere, minder
milieubelastende wijzen van
houtbereiding. Zo heb ik nu aanNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1999

wijzingen dat de oude techniek
van het wateren goede perspectieven biedt voor hoogwaardige
toepassing van Nederlands hout.
Door hout gedurende langere tijd
in water te bewaren wordt de
kwaliteit ervan verbeterd, het is
beter verwerkbaar, de duurzaamheid neemt toe en het werkt
veel minder dan geforceerd gedroogd hout. Voor mensen zonder geduld is het platoniseren,
mogelijk een interessante optie.
In alle gevallen staat constructieve bescherming voorop. Neemt u
van mij aan: wolmanzouten kunnen we missen als kiespijn.
Niet alleen in de bosbouwsector
en in de houthandel is een omslag nodig, ook in de bouw moet
er wat veranderen. Nu is het de
gewoonste zaak van de wereld
om een half miljoen te betalen
voor een Vinexhuis, terwijl de
klant niets, maar dan ook niets
heeft in te brengen, wat betreft
materiaalkeuze en ontwerp. Als
de klant meer te zeggen zou hebben, zou er veel vaker en meer
Nederlands hout in de bouw worden toegepast.
Hout gaat veel langer mee als het
constructief wordt beschermd. Er
is veel meer aandacht nodig voor
het ontwerp en de toepassing
van hout in de bouw. Ik doel
daarbij op fatsoenlijke dakoverstekken die de gevel beschermen, een in de gevel teruggeplaatst kozijn en een goede
detaillering van hout in de gevel,
aangevuld met een goed onderhoudsprogramma. Ook moet er
een einde komen aan de slechte
Nederlandse gewoonte eerst het
kozijn te stellen en er dan om
heen te metselen. Hout op bouwplaatsen moet goed worden beschermd tegen regen en andere
narigheid.
De bouw moet ook af van het
idee dat je zelfs voor de plinten in
de wc minstens meranti nodig
hebt. Er is ruim voldoende Europees hout van goede kwaliteit
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beschikbaar voor de bouw.
Steeds meer hout uit Europa
heeft FSC-keur. Nederlandse
bouwers richt u op het Nederlandse en Europese hout, in
plaats van hout uit de laatste oerbossen in Noord-Amerika, Afrika
en Azië! Niet nog meer onderzoek naar nieuwe tropische hardhoutsoorten met FSC-keur, zoek
het eens dichter bij huis! Een
goed ontwerp is het halve werk
en maakt het mogelijk om zelfs
duurzaam te bouwen met Nederlands populierenhout.
Als Nederlandse bosbouwers,
houtverwerkers en houthandel
gezamenlijk de schouders zetten
onder gifvrij Nederlands of Europees hout uit duurzaam beheerde bossen met FSC-keur. Als de
Nederlandse bouw eens wat
meer oog krijgt voor hout en hout-

skeletbouw en afstapt van zijn
ernstige verslaving aan hardhout
van ver weg. En als men opnieuw
leert duurzaam te ontwerpen in
en te bouwen met hout, dan zie ik
een zonnige toekomst voor Nederlands hout in de bouw.
Het is precies vijftig jaar geleden
dat het boek met de prachtige titel "The Coming Age of Wood"
verscheen. Met vereende krachten kunnen we ervoor zorgen dat
die eeuw van de onovertroffen
vernieuwbare grondstof hout er
komt.
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Angeline de Beaufort-Langeveld,Adviseur milieuzaken

Methodiek en toepassingen van LCA
Om iets te beoordelen of
beslissingen te nemen is
informatie nodig. Denk
bijvoorbeeld aan het
beoordelen van een offerte
voor het bouwen van een
huis. Naast informatie over
kwaliteit en kosten is er een
steeds groeiende behoefte
om ook milieu mee te
nemen in die beoordeling.
LCA is ontstaan uit deze behoefte aan informatie. Het is een betrekkelijk jonge methode om op
een systematische manier de potentiële milieueffecten over de
hele levenscyclus van een product of dienst vast te stellen en te
evalueren. Deze 'van wieg tot
graf' benadering geeft een totaal
beeld van de milieu-ingrepen van

een product. Dat is belangrijk
omdat vermindering van de milieubelasting in één fase van de
levenscyclus kan leiden tot verhoging in een andere. Zo moet
voor dubbele beglazing meer
glas geproduceerd worden,
maar tijdens het gebruik scheelt
dat weer aan energie.
LCA is zeker niet DE oplossing
van alle milieuproblemen, daar is
het ook nooit voor bedoeld geweest. Het is een hulpmiddel
naast risico-analyse, milieu-audits, energiebalansen, massabalansen etc.

Gebruik LCA product
afhankelijk
Meestal is er een combinatie van
factoren die er toe leiden dat een
bedrijf of branche LCA's gaat geNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1999

bruiken. Uit een onderzoek voor
DGIII van de Europese Commissie en de OECD bleek dat LCA
voor basisproducten (papier,
plastic, staal etc) vooral opgepakt
is door bedreigingen van buitenaf.
De resultaten werden in eerste instantie gebruikt om het eigen product te verdedigen t.o.v. concurrerende materialen. In datzelfde
onderzoek voor de Europese
Commissie bleek dat producenten van samengestelde eindproducten, bijvoorbeeld wasmachines, t.v.'s, auto's etc. LCA's vooral
intern veel gebruiken voor materiaalkeuzes en eco-design.
Maar ook de producenten van
basismaterialen zijn zelf aan de
slag gegaan met LCA om meer
inzicht te krijgen over de milieueffecten van hun productieketen.
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De nadruk ligt nu ook bij basisproducten op het optimaliseren
van systemen en niet zozeer het
vergelijken van materialen. De
analyses maken duidelijk welke
fasen in de levenscyclus het
meest bijdragen aan het de totale score en waar de mogelijkheden voor verbeteringen liggen.
Producenten weten graag hoe ze
het doen ten opzichte van de gepubliceerde gegevens en waarom ze beter of slechter scoorden:
het zogenaamde benchmarking.
Omdat er veel analyses over
verpakkingen gedaan werden,
kregen de producenten van verpakkingsmaterialen regelmatig
vragen van wetenschappelijke
instituten en adviseurs over milieu-effecten. Ook afnemers, of
zelfs klanten van klanten wilden
weten hoe het met het milieu gesteld was bij de fabriek in verband met hun eigen milieuzorgsystemen. Het beantwoorden
van die vragen kost niet alleen
veel tijd, maar is ook een bron
van ergernis omdat iedere keer
net andere definities en eenheden gehanteerd werden.
Al deze factoren hebben er toe
geleid dat een aantal branche
organisaties voor basismateria-

len inmiddels zelf een database
met milieugegevens onderhouden, inclusief de beschrijving van
de belangrijkste processen en
hoe de cijfers gebruikt moeten
worden.

IS0 normen
Voor het maken van een LCA zijn
sinds 1997 IS0 normen beschikbaar: de IS0 14040 reeks.
De eisen die aan een LCA gesteld worden zijn zwaarder wanneer er een vergelijking tussen
producten gemaakt wordt en de
resultaten extern gebruikt worden. Een zogenaamde critical review door betrokken partijen en
een neutrale derde is dan verplicht. Dit moet de geloofwaardigheid van de LCA waarborgen
en voorkomen dat zoals wel eens
gezegd is, de opdrachtgever bepaalt wat de uitkomst van een
LCA is.
Een LCA bestaat volgens deze
normen uit verschillende fasen.
1. Doel en kader
Het doel van een LCA is het geven van informatie, waardoor milieu meegenomen kan worden in
het besluitvormingsproces.
NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1999

In de beschrijving van het doel
moet volgens IS0 niet alleen vermeld worden waarom de analyse
gedaan wordt, maar ook duidelijk
hoe hij toegepast gaat worden en
door wie.
De kaders zijn afgeleid van het
doel. Hierbij komen de volgende
zaken aan de orde:
De functionele eenheid: dit is de
functie of dienst die het systeem
levert. Het is basis voor de berekeningen en de keuze van de
functionele eenheid is dus belangrijk. Maar het is lang niet altijd even gemakkelijk om de juiste
functionele eenheid te bepalen.
Om nog weer even bij de verpakkingen te blijven, er zijn veel studies gedaan om verpakkingen te
vergelijken, met als functionele
eenheid de verpakking, terwijl
het systeem bedoeld is om een
product van A naar B te krijgen.
Een juiste functionele eenheid is
bijvoorbeeld het afleveren van l
ton tomaten bij de supermarkt.
De beschrijving van het systeem.
Hierin staat uit welke opeenvolgende processen het systeem is
opgebouwd en welke processen
wel en niet in de LCA betrokken
worden.
Bijvoorbeeld de productie van de
machines kan buiten beschouwing blijven omdat uit vorige studies is gebleken dat die weinig
bijdragen aan het totale resultaat.
Soms is het doel van de LCA ook
niet om informatie over de hele
levenscyclus van het product te
krijgen. Wanneer het doel is om
te kijken of het zin heeft om over
te stappen op een andere brandstof voor een productie proces maar dat productieproces levert
gewoon hetzelfde product - dan
kan het gebruik van het product
en de afvalfase buiten beschouwing blijven. Dit noemt men een
LCA van wieg tot poort (cradle to
gate). Als alleen raamkozijnen in
de keuken vervangen moeten
worden, hoeft in de offerte toch
ook niet te staan wat het betekent
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wanneer alle kozijnen van een
huis vervangen worden.
De toerekeningen (allocaties) zijn
een vaak moeilijk punt.. Wanneer
een productie proces meerdere
producten oplevert, moeten de
grondstoffen die ervoor gebruikt
worden en emissies die er het
gevolg van zijn verdeeld worden
over die producten. Zo komt uit
een omgezaagde dennenboom
constructiehout, hout voor pallets, hout voor papierfabricage,
hout voor spaanplaat en bast en
schaaldelen die worden verbrand voor eigen energieopwekking.
Voor deze toerekeningen zijn verschillende methodes (op basis
van massa, energie, waarde
etc.). IS0 schrijft overigens voor
dat toerekeningen zoveel mogelijk vermeden moeten worden.
Data (of gegevens) over de milieu-ingrepen van de afzonderlijke processen in het systeem. Het
doel van de studie brengt bepaalde eisen aan de kwaliteit van
de te gebruiken data mee, zoals
hoe representatief ze zijn, voor
welk geografisch gebied, welke
tijdsperiode etc.
Er bestaat geen standaard handboek met gegevens. Het verzamelen van gegevens is vaak het
meest tijdrovende gedeelte van
een LCA. Gegevens met de gewenste kwaliteit zijn eigenlijk
nooit voor alle processen beschikbaar. Er zijn verschillende
bronnen, die slecht op elkaar
aansluiten. Het kost de nodige
moeite om precies te begrijpen
wat de gegevens voorstellen, of
ze geschikt zijn voor de studie of
dat er nog omrekeningen of aanvullingen nodig zijn. Er zijn een
aantal bronnen voor milieugegevens. Allereerst zijn er verschillende software programma's
speciaal om LCA's uit te voeren.
Deze bevatten al een groot
aantal gegevens. Ook instituten
publiceren data (vaak voor overheden) of verkopen data. Bran-

cheorganisaties, vooral van basismaterialen, zijn ook een bron
van gegevens. Degene die de
LCA uitvoert kan ook zelf gegevens proberen in te zamelen met
behulp van vragenlijsten. Ook uit
de literatuur zijn wel gegevens te
halen, bijvoorbeeld voor bosbouw: hoeveel opbrengst per ha,
hoeveel pesticiden en mest.
Energiegebruik van bosbouwmachines kan opgevraagd worden
bij de producenten.
2. Inventarisatie
Wanneer alle gegevens verzameld zijn worden de inputs en
outputs van alle opeenvolgende
processen bij elkaar opgeteld.
Het resultaat is vaak een lange
lijst met milieu-ingrepen (bijvoorbeeld 200 voor de productie van
elektriciteit): zoveel kg CO,, stikstof enz. Deze uitkomsten geven
veel informatie, maar het is vaak
onmogelijk om deze informatie te
gebruiken voor een beoordeling.
Dat is eigenlijk alleen mogelijk
wanneer voor het ene alternatief
of fase in de levenscyclus alle ingrepen hoger (of juist lager) zijn
dan in andere.
3. Beoordeling
Om die lange lijsten met milieuingrepen te vereenvoudigen worden de uitkomsten gerangschikt
naar milieuthema, bijvoorbeeld
broeikaseffect, verzuring, vermesting etc. Met behulp van vermenigvuldiging van de ingrepen
met equivalenten per thema kunnen ze worden opgeteld tot scores voor de verschillende milieuthema's. Het resultaat is nu terug
gebracht tot ongeveer 8 cijfers.
Deze fase van de LCA heet karakterisering.
Deze cijfers staan op de MRPI (milieu relevante productinformatie)
bladen die voor bouwelementen
zijn gemaakt in het kader van
Duurzaam Bouwen. Een architect
gebruikt deze kaarten om milieuaspecten mee te nemen in zijn ontNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1999

werp. Nu kan uit de karakterisering
blijken dat het ene alternatief beter
scoort op broeikaseffect, maar
weer slechter voor verzuring.
Om te beoordelen hoe belangrijk
broeikaseffect is ten opzichte van
verzuring en andere milieuthema's, zijn er methodes die op
subjectieve gronden (bijvoorbeeld politieke voorkeur) de milieuthema's onderling wegen en
optellen tot 1 cijfer, de zgn. ecopunten. Hoe hoger het aantal
punten hoe slechter voor het milieu. Dit optellen tot 1 cijfer is behoorlijk omstreden. Het kent vooral aanhangers bij eco-design.
4. Interpretatie
Uit de inventarisatie enlof beoordeling blijkt hoeveel de opeenvolgende fasen van de levenscyclus
bijdragen aan de totale score
voor de verschillende mileuthema's. Het zoeken naar verbeteringen zal zich in eerste instantie
concentreren op de fases die het
meeste bijdragen aan de totale
score. Ook is het mogelijk om te
analyseren waar bijdragen aan
bijvoorbeeld verzuring vandaan
komen. Het kan zijn dat de SO,
emissies, die aan de verzuring
bijdragen, het gevolg zijn van het
stoken van olie. Een verbeteroptie
is dan minder energie gebruiken,
omschakelen op een brandstof
met minder zwavel, of maatregelen om de emissies te beperken
(maar die hebben misschien
weer andere milieueffecten).
De uiteindelijke keuze zal afhangen van de afweging van kosten
en baten.

Aan de slag met LCA loont
Ondanks de beperkingen van
LCA, loont het toch om als producenten ermee aan de slag te
gaan of te blijven.
De overheid gebruikt LCA. Het
komt ook steeds meer in wetgeving terecht.
LCA is een hulpmiddel bij de discussie over milieu, een soort ge-
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meenschappelijk taal. Al moet je
die wel leren en bijhouden wil je
er wat aan hebben.
LCA is een goed hulpmiddel voor
EMAS, een steeds meer gebruikt
milieu management systeem. Dit
schrijft voor dat je milieu mee
moet nemen vanaf het begin van
je product ontwikkeling.
LCA biedt de mogelijkheid om informatie te geven over een product, bijvoorbeeld ecolabels.
De methode is nog volop in ontwikkeling en het loont dus om bij
die discussie betrokken te zijn en
niet achteraf met de resultaten
opgescheept te zitten. Zo is de
discussie rond landgebruik in
LCA nog volop bezig. De uitkomst daarvan zal zeker gevolgen hebben voor de vergelijking
met concurrerende materialen.

Rol voor de
brancheorganisatie
Het biedt een aantal voordelen om
LCA als branche op te pakken.
Ten eerste zal het de kwaliteit van
beschikbare gegevens en een
juiste benadering van de productiesystemen ten goede komen
want de branche beschikt over
de nodige inhoudelijke vakkennis
en zal geen moeite hebben met
een goede systeembeschrijving.
Bovendien is het voordeel van zelf
gegevens verzamelen en LCA
kennis opbouwen, dat er een gedegen basis is om discussies over
milieuaspecten aan te gaan. Onafhankelijk van derden kunnen de
basisgegevens steeds opnieuw
gebruikt worden om informatie te
geven waaraan in verschillende
situaties behoefte is.

Het als branche verzamelen van
gegevens biedt ook mogelijkheden om te zien hoe een bepaalde
producent het doet ten opzichte
van het gemiddelde. Dit kan voorkomen dat producenten tegen
elkaar uitgespeeld worden. De
branche krijgt ook de mogelijkheden om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen die de
branche als geheel aangaan,
waardoor je beter voor de belangen van de leden op kan komen.
Aanpak door de branche betekent bovendien dat de kosten gedeeld kunnen worden.
De ontwikkelingen rond duurzaamheid bieden een prachtige
kans aan de bosbouw, omdat in
toenemende mate, naast milieu
en economie, aandacht gevraagd
wordt voor sociale, maatschappelijke invloeden.

Han van Dobben, Alterra

Ecologische aspecten van landgebruik:
LCA en biodiversiteit
Doel van levenscyclus-analyse
(LCA) is het in kaart brengen van
alle milieu-effecten van productie
en gebruik van objecten, vanaf de
winning van grondstoffen tot de
verwijdering van het object als afval. Veelal wordt hierbij aandacht
besteed aan aspecten als verontreiniging en beslag op energie en
grondstoffen. Sommige bouwmaterialen zoals zand, grind en hout
vragen voor hun productie weinig
energie en leveren weinig verontreiniging, maar vergen wel een
groot oppervlak. Dit oppervlak is
dan niet meer beschikbaar voor
de 'natuurlijke' biodiversiteit. Doel
van deze studie was na te gaan of
het mogelijk is dit aspect van biodiversiteit mee te nemen in LCA
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studies. De studie werd uitgevoerd door het toenmalige IBNDL0 en IVAM bv in opdracht van
Rijkswaterstaat (Dienst Weg en
Waterbouwkunde).

Wat is biodiversiteit?
De internationaal geaccordeerde
definitie van biodiversiteit luidt
als volgt (Agenda 21):
"the variability among living organisms from al1 sources, inter alia,
terrestrial, marine and other
aquatic ecosystems and the ecologica1 complexes of which they
are part; this includes diversity
within species, between species
and of ecosystems"
Deze definitie is uitermate breed
en is voor het doel van deze stuNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIR 1999

die dan ook sterk ingeperkt. Om
te beginnen is alleen rekening
gehouden met terrestrische biodiversiteit, en verder zijn aspecten van variatie binnen de soort
(genetische diversiteit) en variatie tussen ecosystemen buiten
beschouwing gelaten. Het gaat
hier dus uitsluitend om soorten,
en verderop zullen nog meer beperkingen worden aangebracht.

Hoe biodiversiteit te
meten?
Voor LCA studies is het essentieel te beschikken over een lineaire maat. Dit betekent dat als we
een zeker verlies aan biodiversiteit (zeg x) kunnen toerekenen
aan een bepaalde eenheid pro-
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duct (zeg 1 m3),we aan een andere eenheid product (zeg 2 m3)
een evenredig verlies aan biodiversiteit kunnen toerekenen (in
dit geval dus 2x). Aan globale uitspraken in de trant van 'door de
bosbouw is de biodiversiteit in
Europa met 20% afgenomen'
hebben we dus niets. Ook beschouwingen van specifieke gevallen van verlies aan biodiversiteit zijn voor LCA niet bruikbaar.
Dit laatste is bijvoorbeeld het
geval wanneer een concreet reservaat wordt omgezet in een industrieterrein. Dit leidt tot achteruitgang (eventueel het uitsterven)
van een aantal met name te noemen soorten, en het verlies aan
biodiversiteit is dus precies te
berekenen. Dit type studie hoort
thuis in de Milieu Effect Rapportage (MER). Bij LCA weten we
wel hoe ons object is geproduceerd maar we weten slechts
globaal waar het vandaan komt
(bijvoorbeeld hout uit tropisch
Afrika).

Een maat voor
biodiversiteit in LCA?
Ecologen hebben een groot aantal maten bedacht om de biodiversiteit van een concreet terrein
in uit te drukken. Deze variëren
van heel simpele (soorten tellen)
tot gecompliceerde maten waarbij elke soort op zijn eigen wijze
aan de totale biodiversiteit bijdraagt. De bijdrage van elke
soort kan bijvoorbeeld afhankelijk
zijn van een 'waardering' van die
soort; meestal tellen bedreigde
soorten dan extra zwaar. Het bekende 'rode lijst' concept is een
voorbeeld van een dergelijke weging. In LCA studies is wel voorgesteld te wegen naar 'endemisme', dit is de mate waarin een
soort beperkt is tot een klein verspreidingsgebied. Bij andere
methoden wordt de hoeveelheid
waarin elke soort aanwezig is
meegewogen. In dat geval tellen
soorten die in kleine hoeveelhe-

den aanwezig zijn meestal
zwaarder, zodat een systeem
met veel soorten in kleine hoeveelheden een grotere biodiversiteit krijgt dan een systeem met
maar een paar soorten in grote
hoeveelheden.
Een groot probleem voor LCA
studies is dat gegevens mondiaal beschikbaar moeten zijn.
Hout kan immers overal vandaan
komen en we willen juist graag
verschillende herkomsten met elkaar vergelijken! Dit legt enorme
beperkingen op aan de te gebruiken maat voor biodiversiteit.
Van de meeste organismen is de
verspreiding niet op mondiale
schaal bekend. Rode lijsten zijn
er alleen voor noord-Europa en
dan nog maar voor een beperkt
aantal soortengroepen. En gegevens over de hoeveelheid van
voorkomen zijn er al helemaal
niet, zelfs niet voor Nederland.
De meest simpele maat (soorten
tellen) is daarom de enige die in
dit geval bruikbaar is, en ook dan
moeten we ons beperkingen opleggen in de mee te nemen soortengroepen. In deze studie is
gekozen voor hogere planten
(vaatplanten) omdat daarvoor
mondiaal redelijk veel gegevens
beschikbaar zijn. Andere mogelijk keuzen zouden zijn geweest
vogels of zoogdieren, maar deze
zijn hier niet verder onderzocht.
Van alle andere soortengroepen
zijn de beschikbare gegevens te
beperkt of te onbetrouwbaar om
tot een mondiaal beeld te komen.

Lineariteit
Zoals reeds uiteengezet is lineariteit een essentiële voorwaarde
voor LCA, maar juist voor biodiversiteit is het heel moeilijk om aan
deze voorwaarde te voldoen. In
dit opzicht verschilt biodiversiteit
fundamenteel van andere ecologische grootheden als biomassa
of productie. Dit is als volgt voor te
stellen: neem een groot homogeen stuk bos. Kies hieruit een
NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1999

willekeurige hectare. Hierop staat
dan bijvoorbeeld 100 ton aan biomassa en er komen 100 soorten
voor. Neem er nu een tweede
hectare bij. Hierop staat dan weer
100 ton biomassa, maar als de we
soorten op deze extra hectare
gaan tellen komen we grotendeels dezelfde soorten tegen die
ook al op onze eerste hectare
stonden, en we vinden misschien
20 echt nieuwe soorten. Dus: terwijl bij verdubbeling van het oppervlak de biomassa ook verdubbelde nam het aantal soorten met
slechts 20% toe (Figuur 1). Nu
blijkt in de praktijk dat de toename
van het aantal soorten bij een groter wordend oppervlak binnen zekere grenzen logaritmisch verloopt (Figuur 2); (een goede
theoretische verklaring voor dit
verschijnsel is er overigens niet).
Deze logaritmischetoename geldt
in elk geval zolang we het oppervlak niet zo groot maken dat we in
het verspreidingsgebied van nieuwe soorten komen (d.w.z. zolang
de 'species turnover' nul is). De
coëfficiënt van deze logaritmische
toename (de steilheid van de lijn
in Figuur 2) duiden we aan het de
Griekse letter a.
Maar hiermee is het LCA probleem nog niet opgelost. Want uit
de bovenstaande beschouwing
blijkt dat als je een willekeurige
hectare in een groot homogeen
bosgebied kapt, het verlies aan
biodiversiteit eigenlijk wel meevalt: de meeste soorten komen
immers buiten die hectare ook
wel voor! Om nu toch tot een lineaire maat te komen is een werkhypothese opgesteld, die uit de volgende drie onderdelen bestaat:
1. in een homogeen gebied zijn
ze soorten niet echt willekeurig verdeeld, maar er zijn 'hotspots' van biodiversiteit, waar
de soortenrijkdom veel groter
is dan elders (dit is een praktijkervaring: denk bijvoorbeeld
aan vennetjes in heide, breukzones in gebergte, enz.);
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2. het verlies aan biodiversiteit
ten gevolge van menselijke
activiteit is rechtevenredig
met de kans om met die activiteit zo'n hotspot te treffen (dit
volgt uit bovenstaande redenering: een willekeurige hectare treffen is niet zo erg, een
hotspot wel);
3. de dichtheid aan hotspots is
evenredig met de soortendichtheid, d.w.z. met a, de
steilheid van de soorten versus log(opperv1akte) relatie;
(dit is een geheel onbewezen
werkhypothese).
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Deze studie vereist dat we de
biodiversiteit gebiedsgewijs karakteriseren. De hier gehanteerde gebieden waaraan we een
vaste biodiversiteit toekennen
noemen we fysiotopen. Zoals boven gezegd geldt de lineaire toename van aantal soorten met
log(opperv1akte) slechts binnen
zekere grenzen. Om tot een mondiale karakterisering te komen
zijn in eerste instantie deze
fysiotopen erg groot gekozen,
namelijk als combinatie van
breedtegraad en hoogte boven
zeeniveau. Hierop is later nog
enige verfijning aangebracht, onder andere omdat blijkt dat in de
tropen de biodiversiteit nogal
verschilt tussen de continenten,
en bovendien sterk afhangt van
de jaarlijkse regenval. Er is getracht om in debestaande literatuur schattingen te vinden van
aantal soorten Der eenheid ODpervlakte voor 'zoveel mogelijk
verschillende gebieden. Hierbij
doet zich nog een technisch probleem voor. Om a te kunnen bepalen hebben we voor elk fysiotoop minstens twee punten nodig
(want één punt is te weinig om
een rechte lijn door te trekken). In
de praktijk is er meestal maar één
schatting per fysiotoop. Daarom
is er steeds 'kunstmatig' een extra punt toegevoegd door aan te
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nemen dat op 1 m' 10 soorten
voorkomen (dit aantal is gebaseerd op praktijkervaring).
De gebruikte gegevens zijn zeer
uiteenlopend van aard. Het kunnen soortenlijsten zijn of schattingen van aantallen soorten voor
een land of een half continent,
maar ook soortenlijsten voor één
reservaat van een paar hectare.
In de tropen zijn vaak dan alleen
nog maar houtige gewassen
boven een zekere diameter meegenomen, maar hiervoor kon worden gecorrigeerd. De correctheid
van bovenstaande hypothesen is
op globale wijze getoetst door a
uit te zetten tegen het gebruikte
oppervlak; het blijkt dat bij oppervlakten onder ca. lol0 m2(=l00 *
100 km2)a inderdaad min of meer
onafhankelijk is van het gebruikte
oppervlak. Boven lol0 mZneemt a
sterk toe met het oppervlak, dit is
te verklaren door aan te nemen
dat de species turnover dan geen
nul meer is (we komen dan in het
verspreidingsgebied van nieuwe
soorten). Gegevens die betrekking hebben op dergelijke grote
oppervlakten zijn daarom verder
niet gebruikt.

Het mondiale patroon van
biodiversiteit
Globaal gekomen komt uit de beschikbare gegevens het volgende patroon naar voren: een zeer
hoge biodiversiteit in de tropen,
die sterk afneemt naar gematigde breedten (althans naar het
noorden), die een minimum bereikt in de woestijnzone, vervolgens weer toeneemt tot een
maximum in het mediterrane gebied, om tenslotte langzaam af te
nemen in de richting van de pool
(Figuur 3). Op grotere hoogte boven zeeniveau is de biodiversiteit
in de tropen minder dan in het
laagland, maar in gematigde
streken juist meer. De hoogste
biodiversiteit (a ..:150) komt voor
in tropisch Azië, lagere waarden

Tabel 1. Schatting a per fysiotoop. Vet = redelijk betrouwbare schatting, gebaseerd op meerdere onafhankelijke data; normaal = tentatieve schatting.
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Tabel 2. Reductiefactoren per type landgebruik

landgebruik
'maagdelijk'
secundair bos
aangeplant bos
extensieve landbouw
enz.
stedelijk & industrieel gebied
weg & spoorwegbermen
recreatiegebied
militair oefenterrein
enz.
intensieve landbouw
geasfalteerd,
zandafgraving etc.
activiteit

mate van menselijke
be'ínvloeding
geen
matig

reductiefactor
voor (W
1
0.8

hoog, maar locaal laag,
abiotische diversiteit

0.6

hoog, lage abiotische
diversiteit
geen vegetatie
mogelijk

0.4
O

geschatte a
referentie
10-15

voor
tijdens
na
5
O
0-8')
zandwinning in
Europees
landbouwgebied
baxietwinning in Zd
100
1O0
O
802)
amerikaans tropisch
bos
storten van
10-15
5
O
g2)
huishoudelijk afval in
Europees landbouwgebied
l ) uitgegaan is van recreatiegebied na afloop van de activiteit; a (na)
hangt sterk af van de locale situatie (diepte van de put, steilheid van
de oever enz.)
') uitgegaan is een secundair bos na afloop van de activiteit

komen voor in Afrika en ZuidAmerika. Dit wordt samengevat
in Tabel 1 en Figuur 4.

Relatie tussen a en
landgebruik
In het bovenstaande is er impliciet vanuit gegaan dat iedere
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vorm van landgebruik de biodiversiteit tot nul zal reduceren. In
de praktijk is dat natuurlijk niet
zo. Zelfs een industrieterrein kent
nog 'overhoeken' met een zekere
biodiversiteit (in de praktijk blijken dit soms zelfs 'hotspots' te
zijn waar bijzondere soorten ge-

r
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Figuur 4. Wereldkaart van a.

vonden worden). Het is daarom
nodig voor iedere vorm van landgebruik een reductiefactor voor a
te schatten, zodat een eerlijke
vergelijking van verschillende activiteiten (zoals beheersystemen
in de bosbouw) kan plaatsvinden. Het bleek bijzonder moeilijk
om geschikte gegevens te vinden om deze reductiefactoren te
kunnen schatten. Op grond van
gegevens uit Nederland is geschat dat intensieve landbouw
de biodiversiteit (uitgedrukt in a)
zal reduceren tot ongeveer 40%

ten opzichte van de 'ongestoorde' situatie. Andere vormen van
landgebruik grijpen ofwel minder
diep in het functioneren van het
ecosysteem in (zoals bosbouw),
ofwel laten een grotere abiotische diversiteit toe (zoals wegbermen, industrie, recreatieterrein). Daarom zijn hiervoor
reductiefactoren geschat van 60
tot 80%. Dit wordt samengevat in
Tabel 2.

biodiversiteitsgegevens voor een
LCA studie er uit zouden kunnen
zien. Er zijn vier a-waarden geschat: voor de 'ongestoorde' referentie situatie (voor een eerlijke
vergelijking mag geen rekening
gehouden worden met reductie
van a door andere activiteiten
voorafgaand aan de beschouwde activiteit!), en voor, tijdens en
na de activiteit. Het blijkt wel mogelijk te zijn voor de verschillende fasen van deze activiteiten a's
in te vullen, maar de onzekerheid
is groot. De reductiefactoren leveren waarschijnlijk de grootste
bijdrage aan deze onzekerheid.
Daarom zal in een vervolgstudie
hierop het meest moeten worden
ingezet. Voor de bosbouw valt
hierin ook de meeste winst te behalen omdat verschillen in reductiefactoren ook verschillen in het
effect van beheerssystemen op
de biodiversiteit zichtbaar kunnen maken!

Toepassing
Tot slot geeft Tabel 3 aan hoe de

L O UDielen,
~
Stichting BOS en d out

Milieu: de troefkaart van de bos- en houtsector
Van de inleider Louk Dielen is
geen schiftelijke bijdrage voor
het NBT ontvangen. Dielen belichtte in zijn lezing op heldere
wijze de milieu-aspecten van
hout naast die van concurrerende materialen. Zijn conclusie was
duidelijk: hout is het materiaal
van de toekomst. Dat in de huidige praktijk het relatief gebruik
van hout eerder af- dan toeneemt
ten opzichte van minder milieuvriendelijke materialen als aluminium, staal, plastic en beton,
weet hij aan enkele zwakke pun248

ten in de bos-, hout- en papiersector: de PR en lobby zijn zwak
in vergelijking met de sectoren
die concurrerende materialen
produceren. Ook de beschikbare
fondsen voor bijvoorbeeld advertentiecampagnes zijn zeer verschillend. Daarbij maken de concurrenten slim gebruik van
zwakke plekken van de bos- en
houtsector: zo bedient de kunststofindustrie zich van slogans als
"Voor deze verpakking stierf
geen boom" en "Bescherm het
bos, gebruik PVC". Dielen pleit
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daarom voor een grote inhaalslag op PR- en lobbygebied en
op het verzamelen van betrouwbare informatie over de sector,
zijn milieubesparende producten
en de productieprocessen. Hiervoor is wel een nauwere samenwerking nodig tussen de bos-,
hout- en papierbedrijven. Daarnaast is certificering een onmisbare stap bij de imagoverbetering van product en sector.
(Voor meer informatie: zie artikel
van Dielen met gelijke titel in Bos
en Hout Berichten, 1999 nr.2).

Holger Militz, LUW-bosbouw

Houtverduurzaming en milieu: werkelijk een
spanningsveld?
Ook van de spreker Holger Militz
is geen schiftelijke bijdrage voor
het NBT ontvangen. De strekking
van zijn lezing was dat houtverduurzaming zoals die op dit moment in Nederland plaatsvindt met moderne technieken in gespecialiseerde bedrijven - aan-

zienlijk minder milieurisico's kent
dan de meeste alternatieven die
hiervoor op dit moment beschikbaar zijn. Dit geldt zeker als het
gaat om alternatieven als gebruik
van tropisch hardhout, kunststoffen, aluminium of met oude technieken verduurzaamd hout dat

nog steeds vanuit andere landen
geïmporteerd mag worden. Houtmodificatie, zoals het PLATOproces, kan in de nabije toekomst in veel gevallen wel een
goed alternatief vormen.

Ad Olsthoorn

Verslag van de forumdiscussie

Milieuvriendelijk imago van hout terecht!
Gedurende de dag hadden de
sprekers in hun verhalen al laten
doorschemeren dat de vraag uit
de titel van de Studiekringdag
positief kon worden beantwoord,
ondanks een aantal gebreken in
de gegevensvoorziening. In de
slotdiscussie werd een aantal zaken aangescherpt onder leiding
van dagvoorzitter Frits Mohren.

Hoe breng je een positieve
boodschap?
Volgens Leffert Oldenkamp en
Louk Dielen was het duidelijk dat
bosbouwers het goed doen, een
goed bosbeheer voeren. Ze hebben dus gelijk. Maar krijgen ze
het ook? Dielen vond dat Heiner
Schanz goede elementen had
aangedragen om te gebruiken bij
de communicatie. De sector
moet niet achterover gaan leunen, maar moet actief optreden.
Kees van Vliet concludeerde uit
de inleiding van Dielen dat zowel
het bos zelf als het product hout
positief bekend staan bij veel
mensen, maar dat het zwakke
punt juist de handeling tussen
bos en hout is: de kap van bomen. Dat onderwerp zou dus ei-

genlijk de meeste aandacht moeten krijgen in de communicatie.
Daarbij moet je geen top-down
benadering volgen, maar ook rekening houden met het wereldbeeld van mensen, zoals Schanz
heeft aangegeven. Volgens
Schanz moet de boodschap ook
inhoudelijk kloppen en moet er
een dialoog op gang komen. Bij
een valse boodschap is er sprake van manipulatie.
Michiel Houtzagers vroeg zich af
of de Stichting Bos en Hout een
rol kan vervullen in de communicatie. Dielen zag voor SBH vooral
een rol in de gegevensvoorziening en onderstreepte nog eens
dat certificering van bosbeheer
een krachtig argument is om voor
de buitenwereld ondubbelzinnig
aan te tonen dat het beheer op
een juiste manier wordt uitgevoerd. Dit levert ook voor een
LCA van hout belangrijke gegevens. De sector heeft problemen
om acties te bundelen. Herman
van der Meiden vond een confrontatie op zichzelf niet altijd een
probleem. Het kan ertoe leiden
dat standpunten van beide zijden
duidelijk op een rij worden gezet.
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Dit kan later tot consensus leiden. Hij vond wel dat de milieubeweging beter was in communicatie dan de bosbouwsector, die
wellicht teveel onenigheid naar
buiten brengt.
Rob Nas miste de vaak leidende
rol van politici in de keuze van de
te
bespreken onderwerpen.
Angeline de Beaufort haakte hierop in door het voorbeeld te geven van het verloop van de discussies rond golfkarton. Door
discussies in de media en in de
politiek, werd in het begin alleen
naar golfkarton zelf gekeken, dus
werd het terugbrengen van de
milieubelasting gezocht in het
lichter maken van de verpakking.
Later werd door een verbeterde
analyse duidelijk dat het ging om
de gehele levenscyclus (inclusief
vervoer) van een product: dat hele systeem moet worden geoptimaliseerd. Toen bleek dat het gewicht dan geen grote rol speelt,
maar dat bijvoorbeeld stevigheid
ook heel belangrijk is in de LCA.
In dit geval bleken zelfs zwaardere dozen een gunstig milieu
effect te hebben. Met de LCA
als methodiek kon dit op een
249
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neutrale manier worden aangetoond.

Geeft een Lyfe Cycle
Analysis ondubbelzinnig
inzicht in de problematiek?
Holger Militz toonde zich wat
geërgerd. Hij vond dat bij houtverduurzaming de resultaten van de
LCA niet goed gebruikt worden: er
wordt één punt uitgehaald, en vervolgens worden houtverduurzamingsmiddelen gewoon afgeschoten. Hij dacht dat de omvang
van de sector een voorname rol
speelde, en bij kamervragen
hadden politici er geen problemen mee om houtverduurzaming
in Nederland vrijwel geheel onmogelijk te maken, terwijl er nog
wel verduurzaamd hout ingevoerd mag worden. Het leek hem
dus dat de informatie uit een LCA
niet altijd gebruikt werd in de afwegingen. Louk Dielen vond dat
dan ook een argument om een
pro-actieve houding aan te nemen, in plaats van een defensieve of afwachtende houding.
Maak zelf het onderwerp bespreekbaar, dat is productiever.
Potentiële concurrenten (staal,
aluminium en kunststoffen) zoeken ook naar een oplossing,
evenals bedrijven. De kunststofindustrie heeft in Europees verband zelfs 10 mensen aan het
werk om informatie te verzamelen
voor LCA vergelijkingen, zoals
Angeline De Beaufort eerder op
de dag reeds verteld had. Heiner
Schanz vindt drie stappen belangrijk om een krachtige boodschap te hebben: a) zorg dat je
de terminologie bepaalt (hóe praten mensen erover); b) sluit strategische allianties (zoek juist op
wie de discussie aangaat); en c)
gebruik contacten in je netwerken (om je beleid op allerlei niveaus duidelijk te maken).
Nas signaleerde dat de consument ook met een probleem zit,
als je ziet hoeveel houten vloeren
er in betonnen flats gelegd wor-

den. Heeft de consument wel iets
te vertellen over hoe zijn huis gebouwd wordt? Zelfs houtactivist
Peter Fraanje bleek ook in betonnen flats te hebben gewoond,
waar hij vervolgens houten vloeren in moest leggen. Hij was van
mening dat relatief makkelijk aan
de consument duidelijk kan worden gemaakt dat Nederlands
hout fantastisch is, zeker als er
geen chemicaliën aan worden
toegevoegd.
Staatsbosbeheer
gaf volgens hem het goede voorbeeld, door certificering van bosbeheer. Dan wordt ook duidelijk dat hout een vernieuwbare
grondstof is. Hij raadde iedereen
daarom aan niet teveel te treuzelen met certificering. Holger Militz
was het ermee eens dat verduurzaming met chemische middelen
niet nodig is voor binnengebruik;
voor buitengebruik vond hij verduurzaming een verantwoorde
methode en je moet die twee niet
door elkaar halen. Als er voor een
van de twee geen alternatief is,
haken mensen misschien geheel
af om hout te gebruiken. Fraanje
bleek zeer enthousiast over de
gebruiksmogelijkheden van Tamme kastanje en Robinia, zeer geschikt voor hekjes en vlonders.
Verduurzaming was volgens hem
dan niet nodig.
Buitendijk vroeg of Fraanje van
de praktijk bij damwanden op de
hoogte was en dat verduurzaming daar de enige oplossing
was voor een lange levensduur
van het hout. Fraanje vond dat er
met wilg ook goede resultaten te
boeken zijn. In Nederland is daar
eeuwenlang ervaring mee; dat is
met de huidige belangstelling
voor natuurvriendelijke oevers
weer zeer actueel. Milieudeskundige Fraanje is auteur van "Renewable resources for building
materials", "Verantwoord houtgebruik in Nederland" en "Natuurlijk
bouwen met hout." Hij daagde
mensen uit om een probleem te
noemen, en hij zou een oplossing
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met hout noemen. Daarbij is altijd
het ontwerp en de constructie
ook belangrijk. Hout wordt vaak
niet juist toegepast, kozijnen
moeten bijvoorbeeld altijd worden teruggeplaatst in de gevel.
Om architectonische redenen
wordt hiervan vaak afgeweken,
en dat heeft een groot effect op
de levensduur. Volgens Buitendijk is het soms wel een probleem om voldoende grondstof
voor een bepaalde houttoepassing te krijgen. Fraanje vond dat
geen echt probleem, omdat je
niet alleen naar Robinia of Tamme kastanje hoeft te kijken, met
vuren, lariks en zelfs populier is
goed te bouwen.

Allianties en Wereldbeeld
Derk de Groot wilde zich graag
verplaatsen in degenen waarmee
gecommuniceerd moet worden,
en wilde daarmee ook allianties
sluiten. Hij zag de consument als
strategische partner, maar ook de
natuurbescherming.Hij vroeg zich
af of het bosbeheer acceptabeler
zou worden als de invloed van het
beheer op biodiversiteit betrouwbaar in een LCA verwerkt kan worden, denk aan de bijdrage van
Van Dobben. Kees de Lange herinnerde aan een eerdere bijdrage
op een Studiekringdagvan de filosoof Kockelkoren (NBT 1997,
nummer 6): achter natuur zit vaak
veel sterven verborgen, een voorbeeld van het slachthuisdilemma
dat Schanz ook noemde. Hoe kun
je dat integreren ("metamizen")
ten bate van de informatievoorziening? Schanz waarschuwde ervoor om niet zomaar het wereldbeeld van een andere partij over
te nemen. Je moet wel rekening
houden met het wereldbeeld van
de ander. Vaak blijkt daarin een
verklaring te vinden, als de communicatie niet werkt. Vertrouwen is
ook een sleutelwoord. Als boseigenaren iets zeggen en de anderen vertrouwen hen niet, komt de
boodschap niet aan. De argumen-
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tatie moet geaccepteerd worden
door de ander. Zijn verhaal is ook
niet bedoeld als een recept om
voorlichting op te zetten, maar wel
wil hij op deze manier bijdragen
aan het vermijden van eindeloze
discussies. Dielen komt terug op
de vraag van De Groot: je moet
dus weten wat je zelf wilt. Dan proberen een win-win situatie te creëren. Kijk naar Shell en Natuur en
Milieu, deze werken nu samen aan
zonnepanelen, na alle problemen
met de Brent Spar enige jaren geleden. Hij noemt het driedimensionaal denken: naast een productieketen en kennis heb je ook
draagvlak nodig. Soms zitten
daarin zelfs de meeste projectkosten. Zo zijn in een energieteeltproject bijvoorbeeld de
provincie, gemeenten, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu en milieufederaties betrokken. Alle betrokken groepen moeten worden
gemobiliseerd. Dit is de enige
weg voor nieuwe ontwikkelingen.
James Brenninkmeijer probeert,
als nieuw lid van de vereniging,
Schanz uit te dagen toch advies
te geven hoe als groep draagvlak
te creëren. Schanz kan deze oplossing niet bieden, maar adviseert er goed over na te denken
hoe binnen de EU bijvoorbeeld
de bosbouwsector is samengesteld. Zijn hierbij de natuurbeschermingsorganisaties inbegrepen of niet? En de maatschappij?
Het maakt voor je aanpak veel uit
of je deze groepen wel of niet
meerekent. De discussie over
certificering heeft veel duidelijk
gemaakt, deze wordt nu als proactieve stap door veel boseigenaren geaccepteerd. Je moet
dus het begrip "sector" steeds
definiëren. Dit is juist de uitdaging. Frits Mohren concludeert
dat dan een eerdere opmerking
van Van der Meiden na een van
de inleidingen moeilijk in te vullen
is. Van der Meiden wilde graag
een uitspraak van de bosbouwsector als geheel. Wie is dit dan?

Rob Nas ziet dit niet zo somber:
Bosbouw wordt steeds meer natuur genoemd. Daar moeten we
in mee gaan, in de natuur zitten
partners. Zelfs Natuurmonumenten afficheert zich met bio-energie. Omdat er natuur- en recreatieaspecten aan het bosbeheer
zitten, moet het makkelijk zijn om
partners te vinden. We moeten
het wel goed doen, anders verdampen we binnen de discussies van anderen over bosbeheer. Van der Meiden wil
daarentegen graag de groep beperkt houden tot de professionele bosbouwers. Op die manier
blijft het beter wetenschappelijk
verantwoord. Je ziet nu al dat er
nauwelijks nog bosbouwers zitten op belangrijke plaatsen in
Den Haag. Houdt het in eigen
hand. Willem de Beaufort is het
met Schanz eens en vindt juist
dat je de ontwikkelingen binnen
de bosbouw beter begrijpt als je
de samenleving als geheel begrijpt, en wil zich niet ge'ïsoleerd
opstellen. Als je de dialoog op
die manier aangaat speel je uiteindelijk een grotere maatschappelijke rol. Dus de sector dient
antwoord te geven op de volgende vragen: wie vormen samen de
sector, welke communicatiekanalen en -methodieken dienen te
worden gebruikt en op wie is de
communicatie gericht (wie zijn de
doelgroepen).
Wim Vons vond dat er bij bioenergie een parallel ligt met
Shell: je moet elk product zo
goed mogelijk afleveren. Dat
draagt ook bij aan de acceptatie.
Jan Bervaes vond dat we ook niet
te pessimistisch moeten zijn. Als
je de parallel met vlees neemt: er
zijn geen principiële niet-houtgebruikers, terwijl er wel vegetariërs
zijn. Fraanje heeft reeds veel gepubliceerd over het cascade-gebruik van hout: diverse malen
hergebruik van hout met uiteindelijk energieterugwinning bij
verbranding van het afval. Hij
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noemde dit een mooie manier om
het dilemma van de kap van hout
te vermijden, en een oplossing
voor de vraag van Schanz: "If
timber would not need cutting."
Op die manier schaamt Fraanje
zich niet om een groot-houtgebruiker te zijn.
Frits Mohren sloot de discussie
en dankte ieder voor de enthousiaste bijdragen. De discussie
zal ongetwijfeld wel even voortduren. les Zonneveld concludeerde tot slot dat natuur en milieu steeds meer met elkaar te
maken krijgen. Er is wel iets gebeurd sinds zijn afstuderen. We
moeten hiermee steeds beter leren omgaan. Hij deelde vervolgens enig geestrijk vocht uit aan
de sprekers en de dagvoorzitter,
zonder conserveringsmiddelen
en van een zo goede kwaliteit dat
er geen promotie meer nodig is.

Afscheid van les Zonneveld
als voorzitter Studiekring
KNBV
Deze dag was de laatste dag van
een tienjarige periode dat les
Zonneveld in functie was als
voorzitter van de studiekring. Al
aan het begin van de dag had
Willem de Beaufort hem hartelijk
bedankt voor zijn inzet om steeds
een boeiende dag te organiseren, steeds tussen wetenschap
en maatschappij. Daarbij bleken
Zonnevelds scripties van destijds
altijd een nuttige inspiratiebron.
De Beaufort wenste hem nog vele jaren, bijvoorbeeld varend in
zijn geliefde Biesbosch. Tevens
traden Piet Bakker en Hans Jansen af als lid van het Studiekringbestuur; zij zijn respectievelijk
tien jaar en acht jaar in functie
geweest. Tijdens de najaarsbijeenkomst zullen de nieuwe leden
van het Studiekringcommissie
worden benoemd. Zonneveld
waarschuwde dat hij zich volgende keren niet zou hoeven in te
houden tijdens de discussie! We
zullen nog veel van hem horen.

,

