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F.S.C. gecertificeerde inlandse
exoten op Wiesel BV

Houtbedrijf Wiesel b.v. (gemeente Apeldoorn) ontving als eerste
rondhoutsorteer
zagerij
in
Nederland het FSC-certificaat.
Houtbedrijf Wiesel verzaagt inlandse naaldhoutsoorten (zoals
lariks, douglas en grove den) tot
sortimenten. "Door de moderne
verwerking via de rondhoutsorteerinstallatie, zijn wij optimaal in
staat een uitgebreid (140) assortiment te leveren. De sortering
heeft plaats aan de hand van diameter, lengte, houtsoort, kwaliteit
en latere verwerking. Door onze
automatisering kunnen we de hele goederenstroom van aankoop
tot verkoop volgen en sturen. Als
het moet dan kunnen we binnen
één dag (vanaf het moment van
vellen) het juiste uitgesorteerde
hout bij de klant hebben. Just in
time."
Waarom heeft Wiesel zich laten
certificeren?
"Vanaf 1997 kwam er vraag,
vooral van de overheid naar gecertificeerd hout. Wij vinden eer-

tificeren belangrijk voor de PR
van het inlandse naaldhout en
voor het gebruik van Nederlands
hout kan dit een stimulans zijn."
Wat levert gecertificeerd hout
op?
"Voorlopig moeten we hierin nog
investeren en de markt is nog niet
bereid om een hogere prijs te betalen. De prijs wordt mondiaal
gezien bepaald door met name
Scandinaviê en Canada, en kwalitatief komt ons Nederlandse
hout vaak daar niet mee overeen.
Echter certificering brengt nieuwe kansen, vooral voor de samenwerking tussen boseigenaar
en houtverwerker. Wij verwachten echter op korte termijn een
prijsvoordeel voor inlands FSC
hout."
Hoe werkt de certificering?
"Gedeeltelijk is het door ons aangekochte hout gecertificeerd
(Kroondomein, Staatsbosbeheer
en
enkele gemeenten
als
Arnhem, Ede en Renkum). Via

een uitgekiend proces door de
gehele keten heen wordt dit hout
gescheiden aangevoerd en verwerkt. Dit heet de "Chain of
Custody". De uiteindelijke FSC
eindproducten zijn herkenbaar
aan genummerde labels. Zo kan

iedereen, waar ook ter wereld via
het certificeringsnummer achterhalen uit welk duurzaam beheerd
bos dit hout komt en via welke
houtverwerkende bedrijven dit in
de keten is gebracht.
De daadwerkelijke bedrijfsvoering is hier volledig op ingericht,
dit geldt overigens voor al het
hout dat wij hier krijgen."
Mondelinge mededeling: Jorgen
van Bosse, Bedrijfsleider Houtbedrijf Wiesel BV.
Renske Schulting

Sorteren + certificeren =

verantwoord houtgebruik
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De grootste ceder van de staat Washington met een omtrek van meer dan 25 meter. NH
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