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Vragen hierover kunt u stellen aan:
Casper de Groot, Stichting Probos (tel. 0317-
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466558 of casper.degroot@probos.nl).
Angelim Vermelho
Azobé
Massaranduba
Cloeziana
Bilinga
Cumaru
Karri
Wane/Louro vermelho
Tali
Favinha
Uchi Torrado
Acariquara
Itaúba
Okan
Sapucaia
Sapupira/Angelim pedra
Araracanga
Mandioqueira
Tatajuba
Abiurana
Arurá Vermelho
Basralocus
Gonçalo Alves
Iroko
Kopie
Mukulungu
Piquia
Andira
Bangkirai / Balau
Bruinhart
Castanharana
Demerara Groenhart
Mata mata preto
Niové
Paniculata
Sepetir
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Figuur 1. Overzicht van het aantal voorbeelden van praktijktoepassing van tropische houtsoorten die
zijn opgenomen in de houtdatabase.

4 Wanneer het aantal voorbeeldprojecten per
houtsoort in deze figuur wordt opgeteld, dan is de
som hoger dan 150. Dit komt, omdat er in diverse
voorbeeldprojecten meerdere houtsoorten naast
elkaar zijn toegepast.

Aandacht voor nieuwe houtsoorten
in de Houtdatabase
Op de Nederlandse markt worden naar schatting 200 houtsoorten verhandeld,
waarvan er ongeveer 30 veel worden toegepast. De laatste jaren komen er door
certificering van duurzaam bosbeheer in de tropen steeds nieuwe houtsoorten bij.
Deze houtsoorten veroveren maar met moeite een plekje in de markt.
Houtdatabase.nl is een belangrijk hulpmiddel om de bekendheid van deze nieuwe
houtsoorten te vergroten.
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Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse
markt in 2011. Wageningen, Stichting Probos.
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volwaardige kozijnhoutsoort. Ook zijn er steeds
meer nieuwe houtsoorten voor uiteenlopende
toepassingen in de GWW, zoals Dabéma,
Mukulungu, Okan en Tali.

3 LKTS is de afkorting van Lesser Known Timber
Species

European Sustainable Tropical Timber Coalition
Op 7 november 2013 lanceerden zo’n 40 bedrijven, (grote) steden en nationale overheden uit
heel Europa gezamenlijk de European Tropical Timber Coalition (European STTC). Deze coalitie
wil de Europese vraag naar hout uit duurzaam beheerde tropische bossen vergroten. Deelnemers
aan de European STTC zijn vooral de voorlopers op het gebied van verduurzaming. Het doel is
om in Europa uiterlijk in 2015 een marktaandeel van 30% duurzaam geproduceerd tropisch
hout te realiseren.
De EUSTTC kent onder meer een werkgroep ‘Technical Issues’ met vertegenwoordigers van
Europese NGO’s en brancheorganisaties uit de houthandel. Deze werkgroep initieert, coördineert
en financiert projecten die informatie over de eigenschappen en toepassingen van nieuwe
houtsoorten vergroten en verspreiden. Meer informatie is te vinden op www.europeansttc.com.
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European Sustainable Tropical Timber Coalition
Op 7 november 2013 lanceerden zo’n 40 bedrijven, (grote) steden en nationale overheden uit
heel Europa gezamenlijk de European Tropical Timber Coalition (European STTC). Deze coalitie
wil de Europese vraag naar hout uit duurzaam beheerde tropische bossen vergroten. Deelnemers
aan de European STTC zijn vooral de voorlopers op het gebied van verduurzaming. Het doel is
om in Europa uiterlijk in 2015 een marktaandeel van 30% duurzaam geproduceerd tropisch
hout te realiseren.
De EUSTTC kent onder meer een werkgroep ‘Technical Issues’ met vertegenwoordigers van
Europese NGO’s en brancheorganisaties uit de houthandel. Deze werkgroep initieert, coördineert
en financiert projecten die informatie over de eigenschappen en toepassingen van nieuwe
houtsoorten vergroten en verspreiden. Meer informatie is te vinden op www.europeansttc.com.
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U kunt uw voorbeeldprojecten aanleveren via het
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speciale formulier op Houtdatabase.nl
(http://u4y.nl/form).
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Vragen hierover kunt u stellen aan:
Casper de Groot, Stichting Probos (tel. 0317-

0

466558 of casper.degroot@probos.nl).
Angelim Vermelho
Azobé
Massaranduba
Cloeziana
Bilinga
Cumaru
Karri
Wane/Louro vermelho
Tali
Favinha
Uchi Torrado
Acariquara
Itaúba
Okan
Sapucaia
Sapupira/Angelim pedra
Araracanga
Mandioqueira
Tatajuba
Abiurana
Arurá Vermelho
Basralocus
Gonçalo Alves
Iroko
Kopie
Mukulungu
Piquia
Andira
Bangkirai / Balau
Bruinhart
Castanharana
Demerara Groenhart
Mata mata preto
Niové
Paniculata
Sepetir

5

Figuur 1. Overzicht van het aantal voorbeelden van praktijktoepassing van tropische houtsoorten die
zijn opgenomen in de houtdatabase.

4 Wanneer het aantal voorbeeldprojecten per
houtsoort in deze figuur wordt opgeteld, dan is de
som hoger dan 150. Dit komt, omdat er in diverse
voorbeeldprojecten meerdere houtsoorten naast
elkaar zijn toegepast.

Aandacht voor nieuwe houtsoorten
in de Houtdatabase
Op de Nederlandse markt worden naar schatting 200 houtsoorten verhandeld,
waarvan er ongeveer 30 veel worden toegepast. De laatste jaren komen er door
certificering van duurzaam bosbeheer in de tropen steeds nieuwe houtsoorten bij.
Deze houtsoorten veroveren maar met moeite een plekje in de markt.
Houtdatabase.nl is een belangrijk hulpmiddel om de bekendheid van deze nieuwe
houtsoorten te vergroten.
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