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Houtsector slaat handen inéén

Federatiedoelstellingen 2020:

• 5% meer hout in de bouw 
• Duurzaam hout, de norm in Nederland
• Hét aanspreekpunt voor hout en houtproducten
• Voldoende gekwalificeerd en vakkundig personeel
• Veiligheid, gezondheid en welzijn versterkt



Hout in ‘the biobased economy’ 

Nationale Klimaattop 
d.d. 26 oktober 2016
Actieplan Bos en Hout 



Hout in ‘the biobased economy’ 

Grondstoffenakkoord
d.d. 24 januari 2017
Transitie-agenda’s ‘Bouw’ en 
‘Biomassa en Voedsel’ 

‘…..maar, duurzame 
productie is een belangrijke 
voorwaarde …….’ 

‘… eindige grondstoffen 
worden vervangen door 
hernieuwbare grondstoffen ..’



2010- 2015
Samen werken aan duurzaam 

geproduceerd hout

Actieplan 
Bewust met hout

20 juni 2013



Resultaten VVNH 2016

90%

92%

61%

98%



Convenant Bevorderen Duurzaam 
Bosbeheer 2017 – 2020

d.d. 22 maart 2017



Werkgroepen:

• Minimaliseren IMVO-risico’s (FNV en CNV):

• Business case voor Duurzaam Bosbeheer 
(Tropenbos,VVNH):

• Handelsketen (VVNH en NBvT): Vereenvoudiging CoC

• Communicatie (VVNH e.a.): LCA’s / ‘Use it or Lose it’ 



Meer vraag naar duurzaam hout in NL, 
betekent een positieve stimulans voor 
duurzaam bosbeheer wereldwijd

Boscertificering wereldwijd
Bron: UNECE Forest products market review 2015 - 2016 

89,3 %
Niet gecertificeerd

10,7%
Wel gecertificeerd



De hele houtketen moet afzender worden. 

Detailhandel

‘Duurzaam hout, de norm in Nederland!’



Kortom, we werken met vele partners aan: 
• het verder verduurzamen van de houtketen
• het verantwoord beheer en behoud van bossen
• het terugdringen van het klimaatprobleem
• het circulair maken van de economie

Houtsector slaat handen inéén

…door méér duurzaam geproduceerd hout toe te passen!

Vragen? 
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