2) Zorg voor voorbeeldprojecten
Voor de acceptatie van LKTS is het van

5) Installeer een nieuwe onafhankelijke
organisatie

belang praktische ervaring met de soorten

Het verdient aanbeveling om als houtsec-

op te doen, zodat zowel meer bekend wordt

tor, concessiehouders, certificeringssyste-

over de verwerkingsmogelijkheden, maar

men, etc. introductie en toepassing van

ook over hoe soorten zich in bepaalde

LKTS zoveel mogelijk te stroomlijnen. Er

toepassingen houden. Zorg dat deze

komen meerdere organisaties in aanmerking

informatie goed toegankelijk wordt,

om te fungeren als coördinator voor de

bijvoorbeeld door voorbeeldprojecten aan te

realisatie van punt 1 t/m 4 en als eerste

melden op www.houtdatabase.nl.

aanspreekpunt te dienen voor bedrijven die

3) Ontwikkel een praktische tool om

te maken hebben met LKTS . Deze organisa-

introductie LKTS te faciliteren

tie dient zich bezig te houden met het

De aanwezigheid van een bron die

beheren van data, kennisuitwisseling en

relevante technische eigenschappen opsomt

-overdracht, het gezamenlijk (uit laten)

was één van de selectiecriteria in de studie

voeren van tests, promotie financieren en

om te bepalen of een soort potentie heeft

praktische ervaring met soorten opdoen.

(zie kader). Maar wat als deze bron
ontbreekt? Een nieuw te ontwikkelen tool

Er is een mentaliteitsverandering nodig in

kan informatie verschaffen over wat

(professioneel) houtgebruikend Nederland om

minimaal bekend moet zijn over een

minder bekende houtsoorten makkelijker

bepaalde houtsoort om marktintroductie te

toegepast te krijgen. De gemiddelde consu-

overwegen; tips geven voor het eenvoudig

ment bij de bouwmarkt gaat akkoord met de

vraag te beïnvloeden. De afgelopen jaren heeft

achterhalen van basisgegevens (zowel zeer

specificatie ´tuinhout´, terwijl een profes-

Probos reeds een aantal activiteiten ontplooid,

praktische tips als informatiebronnen

sionele gebruiker veelal om specifieke soorten

zoals de houtdatabase.nl zodanig op te zetten

aanreiken) en per sector (GWW, retail,

vraagt.

dat er bij voorkeur gezocht wordt op toepas-

utiliteitsbouw, etc) uitwerken welke eisen

Deze vergelijking gaat natuurlijk mank

sing of houteigenschap i.p.v. houtsoort en dat

aan hout worden gesteld.

wanneer er zware eisen (garanties) aan het

er zoveel mogelijk voorbeeldprojecten worden

hout worden gesteld, maar bepaalde sectoren

opgenomen. Echter, zoals boven geschetst: er

Zoals eerder geschetst vormen product-

kunnen hier zeker van leren. Dit kan worden

kan zoveel meer worden gedaan en het zou

certificeringen een drempel bij de intro-

gestimuleerd door bestekken prestatiegericht

goed zijn wanneer dit gecoördineerd en

ductie van LKTS. Echter, het is wel degelijk

te formuleren, maar ook de houtsector zelf

structureel wordt opgepakt. Dit, door de VN

zinvol een kwaliteitssysteem op te zetten

moet prestatiegericht leren denken en

uitgeroepen, Internationale Jaar van de Bossen

dat het mogelijk maakt LKTS te groeperen

handelen (verkopen). Daar zijn we niet van

lijkt ons daarvoor een uitstekend moment!

en te vergelijken met bekende houtsoorten.

vandaag op morgen.

4) Ontwikkel alternatief kwaliteitssysteem

Een dergelijk systeem zal permanent in ont-

Minder bekende soorten met exotische kleuren of
karakteristieke tekening bieden kansen voor architecten en
ontwerpers, zoals in dit geval fineer van Dracontomelon
mangiferum Blume (foto: Mark van Benthem, Probos)

Mark van Benthem en Boris Bakker (stagiair

wikkeling zijn, omdat telkens nieuwe

Probos pakt graag de handschoen op en ziet

ervaringen worden opgedaan, maar het

voor zichzelf een rol weggelegd in het

geeft gebruikers (en verkopers!) de best

stimuleren van het gebruik van minder

mogelijke houvast.

bekende houtsoorten. Immers het bos heeft er
baat bij. Bovendien is Nederland een belangrijk
houtconsumerend land en daarmee in staat de

Probos)

Onbekend, onterecht onbemind?
Er zijn wereldwijd duizenden houtsoorten geïdentificeerd met ieder zijn eigen eigenschappen, karakteristieken en toepassingen. Toch wordt maar een relatief klein deel
gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij (certificering van) duurzaam bosbeheer
wordt getracht de soortensamenstelling van het bos in balans te houden. Hierdoor
komen in toenemende mate ´nieuwe´ houtsoorten op de markt. Een prima ontwikkeling voor het bos, maar het blijkt dat marktintroductie van deze soorten niet
eenvoudig is. Reden voor Probos om Boris Bakker, student International Timber Trade,
te vragen de antwoorden op de volgende vragen te laten uitzoeken: hoe kan de
houthandel en -verwerking beter inspelen op het gebruik van minder bekende
houtsoorten en welke middelen kunnen hen hierbij helpen?
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commercieel interessant is, is gepoogd een tool
te ontwikkelen waaraan houtsoorten getoetst
kunnen worden. Deze concept tool is vervolgens
ingezet om 91 soorten uit een werkelijke
bosinventarisatie van twee concessies in het
Kongo Bekken te beoordelen op hun commerciële potentie. Na het filteren van soorten die
dubbel op de lijst stonden, door bijvoorbeeld
locale benamingen, bleken er 61 soorten in de
betreffende concessie te staan. Slechts 11
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gebruik van LKTS van belang is.

2) Zorg voor voorbeeldprojecten
Voor de acceptatie van LKTS is het van

5) Installeer een nieuwe onafhankelijke
organisatie

belang praktische ervaring met de soorten

Het verdient aanbeveling om als houtsec-

op te doen, zodat zowel meer bekend wordt

tor, concessiehouders, certificeringssyste-

over de verwerkingsmogelijkheden, maar

men, etc. introductie en toepassing van

ook over hoe soorten zich in bepaalde

LKTS zoveel mogelijk te stroomlijnen. Er

toepassingen houden. Zorg dat deze

komen meerdere organisaties in aanmerking

informatie goed toegankelijk wordt,

om te fungeren als coördinator voor de

bijvoorbeeld door voorbeeldprojecten aan te

realisatie van punt 1 t/m 4 en als eerste

melden op www.houtdatabase.nl.

aanspreekpunt te dienen voor bedrijven die

3) Ontwikkel een praktische tool om

te maken hebben met LKTS . Deze organisa-

introductie LKTS te faciliteren

tie dient zich bezig te houden met het

De aanwezigheid van een bron die

beheren van data, kennisuitwisseling en

relevante technische eigenschappen opsomt

-overdracht, het gezamenlijk (uit laten)

was één van de selectiecriteria in de studie

voeren van tests, promotie financieren en

om te bepalen of een soort potentie heeft

praktische ervaring met soorten opdoen.

(zie kader). Maar wat als deze bron
ontbreekt? Een nieuw te ontwikkelen tool

Er is een mentaliteitsverandering nodig in

kan informatie verschaffen over wat

(professioneel) houtgebruikend Nederland om

minimaal bekend moet zijn over een

minder bekende houtsoorten makkelijker

bepaalde houtsoort om marktintroductie te

toegepast te krijgen. De gemiddelde consu-

overwegen; tips geven voor het eenvoudig

ment bij de bouwmarkt gaat akkoord met de

baat bij. Bovendien is Nederland een belangrijk

achterhalen van basisgegevens (zowel zeer

specificatie ´tuinhout´, terwijl een profes-

houtconsumerend land en daarmee in staat de

praktische tips als informatiebronnen

sionele gebruiker veelal om specifieke soorten

vraag te beïnvloeden. De afgelopen jaren heeft

aanreiken) en per sector (GWW, retail,

vraagt.

Probos reeds een aantal activiteiten ontplooid,

utiliteitsbouw, etc) uitwerken welke eisen

Deze vergelijking gaat natuurlijk mank

zoals de houtdatabase.nl zodanig op te zetten

aan hout worden gesteld.

wanneer er zware eisen (garanties) aan het

dat er bij voorkeur gezocht wordt op toepas-

hout worden gesteld, maar bepaalde sectoren

sing of houteigenschap i.p.v. houtsoort en dat

Zoals eerder geschetst vormen product-

kunnen hier zeker van leren. Dit kan worden

er zoveel mogelijk voorbeeldprojecten worden

certificeringen een drempel bij de intro-

gestimuleerd door bestekken prestatiegericht

opgenomen. Echter, zoals boven geschetst: er

ductie van LKTS. Echter, het is wel degelijk

te formuleren, maar ook de houtsector zelf

kan zoveel meer worden gedaan en het zou

zinvol een kwaliteitssysteem op te zetten

moet prestatiegericht leren denken en

goed zijn wanneer dit gecoördineerd en

dat het mogelijk maakt LKTS te groeperen

handelen (verkopen). Daar zijn we niet van

structureel wordt opgepakt. Dit, door de VN

en te vergelijken met bekende houtsoorten.

vandaag op morgen.

uitgeroepen, Internationale Jaar van de Bossen

4) Ontwikkel alternatief kwaliteitssysteem

Een dergelijk systeem zal permanent in ont-

Minder bekende soorten met exotische kleuren of
karakteristieke tekening bieden kansen voor architecten en
ontwerpers, zoals in dit geval fineer van Dracontomelon
mangiferum Blume (foto: Mark van Benthem, Probos)

lijkt ons daarvoor een uitstekend moment!

wikkeling zijn, omdat telkens nieuwe

Probos pakt graag de handschoen op en ziet

ervaringen worden opgedaan, maar het

voor zichzelf een rol weggelegd in het

Mark van Benthem en Boris Bakker (stagiair

geeft gebruikers (en verkopers!) de best

stimuleren van het gebruik van minder

Probos)

mogelijke houvast.

bekende houtsoorten. Immers het bos heeft er

Onbekend, onterecht onbemind?
Er zijn wereldwijd duizenden houtsoorten geïdentificeerd met ieder zijn eigen eigenschappen, karakteristieken en toepassingen. Toch wordt maar een relatief klein deel
gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij (certificering van) duurzaam bosbeheer
wordt getracht de soortensamenstelling van het bos in balans te houden. Hierdoor
komen in toenemende mate ´nieuwe´ houtsoorten op de markt. Een prima ontwikkeling voor het bos, maar het blijkt dat marktintroductie van deze soorten niet
eenvoudig is. Reden voor Probos om Boris Bakker, student International Timber Trade,
te vragen de antwoorden op de volgende vragen te laten uitzoeken: hoe kan de
houthandel en -verwerking beter inspelen op het gebruik van minder bekende
houtsoorten en welke middelen kunnen hen hierbij helpen?
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