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Houthandel maakt duurzaamheidsambitie waar 
Brancheorganisatie VVNH maakt duurzame houtimportcijfers over 2013 bekend 
 
Almere, 18 juni 2014 – In 2013 is 86% van de 1,9 miljoen m3 hout dat de 
houtondernemingen aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Houtondernemingen (VVNH) importeren en verhandelen aantoonbaar duurzaam. Dit hout is 
voorzien van een FSC- of PEFC-keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Daarmee is de 
doelstelling om per 2015 85% van het geïmporteerde hout en plaatmateriaal uit 
aantoonbaar duurzaam beheerd bos te betrekken, reeds gehaald. “Maar zolang de 100% 
niet gerealiseerd is, blijft de branche zich inzetten om de vraag naar duurzaam hout te 
stimuleren.”, aldus Paul van den Heuvel, directeur van de Koninklijke VVNH.   
 
Twee keer per jaar rapporteren de aangesloten bedrijven bij de VVNH het aandeel duurzaam 
hout ten opzichte van de totale houtimport- of inkoop. Zowel op het gebied van naaldhout, 
plaatmateriaal, als hardhout wordt vooruitgang geboekt. In 2013 importeren VVNH-leden 
circa 1.005.222 m³ naaldhout waarvan 96% voorzien van een FSC- of PEFC-certificaat, 
591.771 m³ plaatmateriaal waarvan 83% voorzien van een FSC- of PEFC-certificaat en 
285.199 m³ hardhout waarvan 55% voorzien van een FSC- of PEFC-certificaat. De leden van 
de VVNH zijn verantwoordelijk voor zo’n 70% van de totale houtimport in Nederland. 
 
Sinds 2005 vindt de monitoring naar duurzaam hout plaats. Probos voert de monitoring uit 
en steekproefsgewijs vindt er controle plaats bij de bedrijven. De individuele prestaties van 
de leden worden openbaar gemaakt via www.vvnh.nl, de website van de 
brancheorganisatie. Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en 
plaatmateriaal beleeft sinds 2008 (58%) een gestage opmars. Bij alle drie productgroepen 
worden flinke sprongen gemaakt. Het importaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
hardhout, stijgt van 19% in 2008 tot 55% in 2013. Naaldhout neemt in dezelfde periode toe 
van 77% naar 96% en plaatmateriaal van 49% naar 83%. 
 
Ondanks dat de doelstelling nu bereikt is, blijft de VVNH zich inzetten om de vraag naar 
duurzaam hout te stimuleren. Een belangrijke instrument daarbij is de Green Deal 
‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ waar de VVNH één van de initiatiefnemers en 
ondertekenaar van is. “We zullen als overheid en markt de handen ineen moeten slaan om 
duurzaam hout echt tot norm te kunnen maken in Nederland.”, aldus Van den Heuvel. Zo’n 
95% van het hout dat in Nederland wordt gebruikt, wordt geïmporteerd. De vraag naar 
duurzaam hout in Nederland heeft daarmee impact op het bosbeheer in veel landen.  
 

http://www.vvnh.nl/


 
 
Van den Heuvel: “Het is noodzakelijk om de vraag naar duurzaam hout op peil te houden. 
Zonder vraag naar duurzaam hout, verliest het bos zijn commerciële waarde en wordt de 
omzetting naar palmolie- of sojaplantages alleen maar interessanter.” In de Green Deal 
wordt er door 27 organisaties waaronder 3 ministeries en 20 brancheorganisaties in de hout-
, bouw-, meubel- en retailketen samengewerkt om knelpunten op te lossen bij het gebruik 
van duurzaam hout. Het centrale informatiekanaal van de Green Deal is 
www.bewustmethout.nl.  
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer vragen over de Koninklijke Verenging van Nederlandse Houtondernemingen, haar 
duurzaamheidsbeleid en prestaties en de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ 
kunt u contact opnemen met Paul van den Heuvel, directeur van de VVNH, via 036 5329821 
of 06 20133945. Zie ook www.vvnh.nl en www.bewustmethout.nl  
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