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Als ik terugkijk op het afgelopen jaar 
dan is de onverbiddelijke conclusie 
dat we als economie en als houtsector 
nog steeds in zeer moeilijk vaarwater 
zitten. Al langere tijd kampt de hout-
sector door bouwontwikkelingen met 
een teruglopende omzet. Het aantal 
faillissementen in de timmerindustrie 
en in de bouwsector groeit sterk. Veel 
klanten staken noodgedwongen de 
bedrijfsactiviteiten. En helaas is het 
eind hiervan nog niet in zicht. Ook 
binnen onze vereniging zijn in het 
verslagjaar voor het eerst na lange 
tijd bedrijven failliet gegaan. Het 
regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van 
het VVD-PvdA-kabinet Rutte II brengt 
vooralsnog geen nieuwe stimulan-
sen de woningmarkt vlot te trekken. 
Ook nu – juni 2013 – zwengelt het 
afgesloten Woningmarktakkoord met 
een maatregelenpakket de bouw-
sector niet aan. Bovendien ontbeert 
de slagkracht door het ontbreken van 
een kabinetsmeerderheid in de Eerste 
Kamer. 

Hoe als bedrijf met een dergelijke 
impasse om te gaan, vertellen een 
aantal VVNH-leden in dit jaarverslag. 
Het devies is daarbij vooral niet bij 
de pakken neer te zitten. Elke (hout-)
ondernemer past voortdurend zijn 
organisatie aan de marktwensen aan. 

In de huidige tijd blijven negatieve 
personele consequenties helaas niet 
uit. Het is de rol van de Koninklijke 
VVNH daar waar mogelijk de leden in 
de collectieve sfeer te ondersteunen 
met gelijke concurrentievoorwaarden 
op het gebied van cao’s, pensioen-
fondsen en regelingen. Maar ook 
door het voorkomen en wegnemen 
van belemmeringen in de markt om 
hout en houtproducten toe te passen. 
Tezamen met het stimuleren van het 
gebruik van duurzaam geproduceerd 
hout, zetten we onze energie en 
daadkracht in om het marktaandeel 
van hout te vergroten. Wat onze orga-
nisatie het afgelopen jaar op dit vlak 
heeft verricht, leest u uitgebreid in dit 
jaarverslag. 

Tijdens de ledenvergadering van 20 
juni 2012 ben ik aangetreden als de 
nieuwe voorzitter van Koninklijke 
VVNH. Mijn voorganger Cees  
Boogaerdt is als dank voor zijn 
jarenlange inzet bij die gelegenheid 
benoemd tot erevoorzitter. Bij de 
felicitaties wenste hij mij veel succes 
en wijsheid in deze voor de bedrijfs-
tak ongelofelijk moeilijke periode. 
Niet alleen ik, maar wij allemaal 
kunnen deze ondersteuning goed 
gebruiken. Ik dank alle lidbedrijven en 
bestuurs leden voor de inzet die zij het 

afgelopen jaar voor onze vereniging 
en de bedrijfstak hebben getoond. 
Ook bedank ik het secretariaat voor de 
ondersteuning gedurende het afge-
lopen jaar. Ik hoop voor ons en voor 
het gehele houtvak dat de markt liefst 
al in 2013 de weg naar boven weet te 
vinden. Tot die tijd is het anticiperen 
op betere tijden. 

Namens bestuur en directie 
Koninklijke VVNH, 

Harry Gras 
Voorzitter 
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Inleiding

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen 
(VVNH) is de overkoepelende brancheorganisatie van 237 
groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal, inclusief filialen.  
In 2012 importeren de aangesloten bedrijven ruim 2 miljoen m³ 
hout*. De meerderheid van alle werknemers in de bedrijfstak  
(circa 3.500) is werkzaam bij de VVNH-lidbedrijven. 

Welke kansen en 
mogelijkheden ziet de 
houthandel in tijden 
van economische 
tegenwind?

Verenigingen die gerelateerde  
branchesegmenten vertegenwoor-
digen zijn als buitengewoon lid bij  
de VVNH aangesloten. Dit zijn de  
Nederlandse Vereniging van Hout-
agenten (NATA), de Algemene 
Vereniging Inlands Hout (AVIH), 
Verduurzaamd Hout Nederland (VHN) 
en de Vereeniging van Importeerende 
Groothandelaren in Hout (VIGH).

De VVNH is lid van het Nederlands 
Verbond van de Groothandel (NVG) 
en daarmee verbonden aan het VNO/
NCW. Ook is de VVNH partner van 
MVO Nederland. Door de mondiale 
handel in hout en de herkomst ervan 
is de VVNH actief betrokken bij de 
European Timber Trade Federation 
(ETTF), Confédération Européenne 
des Industries du Bois (CEI-Bois) en de 
Fédération Européenne du Négoce de 
Bois (FEBO).

*  Resultaten VVNH-monitoring 2012,  
Probos mei 2013 

Missie
• De VVNH werkt aan een sterk en 

positief imago van hout en houtpro-
ducten en bevordert een financieel 
gezonde positie van de houtsector 
in Nederland;

• De VVNH stimuleert de handel in 
hout dat aantoonbaar afkomstig is 
uit duurzaam beheerde bossen en 
zorgt ervoor dat de leden rekening 
houden met de belangen van me-
dewerkers en van het milieu, zowel 
in Nederland als in de productielan-
den;

• De VVNH stimuleert het gebruik van 
hout door te investeren in inno-
vaties, nieuwe houttoepassingen, 
onderzoek naar nieuwe houtsoor-
ten, opleidingen en onderwijs;

• De VVNH vervult haar belangenbe-
hartigende rol door een proactieve, 
transparante en constructieve 
opstelling;

• De VVNH hanteert een bindende 
gedragscode voor alle aangesloten 
leden.

Gedragscode
De missie van de VVNH is vertaald in 
een gedragscode die onder andere re-
gelt dat VVNH-leden uitsluitend hout 
op de Nederlandse markt brengen dat 
voldoet aan de geldende wet- en re-
gelgeving (zowel nationaal als interna-
tionaal overeengekomen). Alle leden 
van de VVNH hebben de gedrags-
code ondertekend. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) is 
daarin de leidraad. De gedragscode is 
te vinden op www.vvnh.nl.

“Een crisis is het begin
van vernieuwing”

Robert Tjeerds

“Zoek de klant 
bij je product”

Harry Anders

“Wij zijn bewust 
klein en flexibel”

Fred Verver

“Ondersteunen 
en ontzorgen”

Erik Leeuw

“Vuren hebben 
wij niet”

Ivar Brugman

“Wij zijn continu
bezig onszelf op
nieuw uit te vinden”

Reinier Taapken

“Je moet jezelf en
je product blijven 
promoten”

Patric van der Speld
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Grenen, vuren, Western 
red cedar, douglas, CLS/
SPF en lariks, in alle 
maten en kwaliteiten, 
daar draait het om 
bij Houtimport Gras 
in Zaandam. Met drie 
verkoopafdelingen is de 
marktverdeling helder: 
detailhandel via Gras en 
de grossiersfunctie bij 
de Noord Europese Hou-
timport in Zaandam en 
halffabricaten en projec-
ten bij Gras Houtpro-
ducten in Gramsbergen. 
Doelgroepen zijn de 
handel, de (emballage- 
en timmer) industrie, 
houtskeletbouw, maar 
ook de restauratiesector. 
Eigen geproduceerde 
zwarte vuren geveldelen 
zijn de meest recente 
productuitbreiding die 
ruim afzet vindt in o.a. 
Oost-Nederland en 
Zeeland. Zoals hier bij 
de vakantiewoningen 
Duinlicht te Renesse. 

“Een crisis is het begin
van vernieuwing”

“We zijn gespecialiseerd in duurzaam 
geproduceerd (100% gecertificeerd) naaldhout, 
en zo willen we ons ook profileren. Niet 
alleen door mooie producten neer te leggen, 
maar ook door te werken met een team goed 
opgeleide medewerkers met veel houtkennis, 
zodat ze weten waar ze over praten. Ik geloof 
zeker dat er voor western red cedar en grenen 
toekomst blijft. Die markt is niet groot, maar 
wel stabiel. De drempel tot toetreding in deze 
houtsoorten is door het grote kapitaalbeslag 
van een werkbare voorraad voor veel 
bedrijven te hoog. Bovendien leveren we deze 
houtsoorten op verzoek ook in stuks uit, bij 
wijze van spreken als maatwerk.”

Robert Tjeerds
Commercieel directeur Noord 
Europese Houtimport  
& Houtimport Gras Zaandam
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Sociale zaken
 
Naast terugkerende onderwerpen als de realisering van een nieuwe 
collectieve arbeidsovereenkomst en de financiële situatie van het 
bedrijfstakpensioenfonds, vraagt flexibiliteit van de arbeidsmarkt in 
toenemende mate aandacht. De Nederlandse arbeidsmarkt is in 
beweging. Overheid en maatschappij vragen ook aan de houtsector 
maatregelen te formuleren die de duurzame inzet van werknemers 
en de vitaliteit in de branche versterken en uitbreiden. 

Cao
Op 1 januari 2012 expireert de cao. De 
eerste onderhandelingsronde voor 
een nieuwe cao vindt plaats op 29 
november 2011. Daarna volgen er nog 
vier. Op 14 februari doen de werkge-
vers met voorbehoud van goedkeu-
ring door het bestuur een eindbod. De 
vakbonden leggen dit voor aan hun 
achterban. De onderhandelingen lo-
pen moeizaam, voornamelijk vanwege 
de diepe crisis waarin de bedrijfstak 
verkeert. Bedrijven snijden noodge-
dwongen in het personeelsbestand, 
wat een zeer forse afname oplevert 
van het aantal werknemers in de bran-
che. Onder deze omstandigheden is er 
bij werkgevers geen ruimte voor kos-
tenstijgingen. Begin maart accepteren 
de vakbonden het werkgeversbod. Het 
VVNH-bestuur is al eerder akkoord.

Belangrijkste punten uit het akkoord
1. loonsverhoging van 1,2% per 1 juli 

2012;
2. loonsverhoging van 2,0% per 1 

januari 2013;
3. eenmalige uitkering van € 250,- bru-

to op 1 mei 2012 en op 1 mei 2013;
4. premievrijstelling Fonds O.O.& A. 

voor 2012 en 2013;
5. verlagen pensioenopbouw van 

2,05% naar 1,9%;

6. nabestaandenpensioen op risico-
basis in plaats van kapitaalbasis.

 
Door het vervallen van de premie-
garantieregeling per 1 januari 2013 
(2,9%) worden de loonsverhogingen 
voor een belangrijk deel gecompen-
seerd. Als crisismaatregel besluiten 
cao-partijen het plan ‘Alle Hout Werkt’ 
voort te zetten. De kosten hiervan 
worden ten laste van het vermogen 
van het Fonds O.O.& A. (Onderzoek, 
Opleiding en Arbeidsverhoudingen) 
gebracht.

Pensioenfonds
De financiële situatie van het pensi-
oenfonds vergt in 2012 opnieuw veel 
aandacht. De dekkingsgraad ligt onder 
het vereiste niveau van 105. Hierdoor 
kan er niet geïndexeerd worden. Als 
maatregel wordt het opbouwper-
centage verlaagd naar 1,9 en het 
nabestaandenpensioen omgezet naar 
risicobasis. De aanhoudend lage rente 
lijkt in eerste instantie tot kortingen 
te leiden. Door de invoering van een 
nieuwe rekenmethode voor de bepa-
ling van de verplichtingen (Ultimate 
Forward Rate UFR), is dit voor het 
fonds maar nipt te voorkomen. Door 
de ingreep wordt de premie kosten-
dekkend. 

Vooruitlopend op de eventuele 
noodzaak tot maatregelen, bespre-
ken werkgevers en vakbonden in 
december 2012 een nieuwe regeling, 
de verhoging van de AOW-leeftijd en 
pensioenmaatregelen. Dit leidt echter 
niet tot een gemeenschappelijke visie. 
Afgesproken wordt het overleg in 2013 
voort te zetten.

De strenge deskundigheidseisen 
van De Nederlandse Bank vergen 
van bestuurders van een klein fonds 
dusdanig veel tijd dat het welhaast 
ondoenlijk is aan alle verplichtingen te 
voldoen. De noodzaak tot schaalver-
groting wordt dan ook steeds duidelij-
ker. Samengaan met de Hibin zal niet 
leiden tot het halen van de gestelde 
deskundigheidseisen. Uiteindelijk zal 
er gezocht moeten worden naar een 
groter verband.

Cao Fonds O.O.& A.
Een nieuwe tweejarige cao voor het 
Fonds O.O.& A. (Onderzoek, Opleiding 
en Arbeidsverhoudingen) wordt op 1 
januari 2012 van kracht met een hef-
fing van 0,7%. In het kader van finan-
ciering van de arbeidsvoorwaarden 
cao besluiten betrokken partijen deze 
premie in 2012 en 2013 niet te heffen. 
Het fondsvermogen dekt de uitgaven. 

Vervolg interview Robert Tjeerds:

“Het passiefhuis-concept wordt de bouwstan-
daard voor de toekomst en opent nieuwe per-
spectieven voor meer toekomstgericht, ener-
giezuinig ontwerpen en bouwen, samen met 

renovatie. Investeringen in comfort, efficiëntie 
en bouwkwaliteit zullen de bouw op termijn 
een impuls geven. Daar is het wachten op. 
Een crisis is vaak het begin van een vernieu-
wing en daar zul je je als bedrijf aan moeten 
aanpassen. De houthandel verenigt zich 
steeds meer in inkoopcombinaties. Dat zet de 
grossier en de houtagent buiten spel. Noord 
Europese reageert daarop door niet alleen als 
voorraadhoudend importeur, maar ook als 

agent op te treden voor drie zagerijen en voor 
Lunawood. Dat heeft als voordeel dat je je 
vooral naar de grote (emballage)industrieën 
en inkooporganisaties concurrerend kunt 
opstellen. Bovendien hoef je de partijen hout 
niet voor te financieren. Op deze wijze behou-
den we meer liquide middelen om de voor-
raad op peil te houden c.q. uit te breiden. De 
markt van vurenhout is inmiddels transparant. 
Vrijwel iedereen koopt bij dezelfde bron en 
betaalt nagenoeg dezelfde prijs. In de huidige 
markt waarin weinig te verdelen is en weinig 
te vergeven, gaat dat meestal ten koste van 
de prijs. Dan wordt het een kwestie van wie 
als leverancier met het minste genoegen 
neemt. En dat zie je vandaag de dag overal. 
Als de verkoopprijs tussen bedrijven onder-
ling nagenoeg niet afwijkt, dan kiest de klant 
mede op basis van beschikbaarheid, kwaliteit, 
service en persoonlijke voorkeur. Zo kunnen 
onze klanten met een inlogcode 24-uur per 
dag in onze voorraad kijken en hout bestel-
len. Je moet je specialiseren en je assortiment 
in de breedte uitbreiden, zoals met “Zaans 
zwart”, onze nieuwe lijn in vuren gevelbekle-
ding en tuinhout. Het uitgangspunt van dit 
familiebedrijf: je houdt het bedrijf financieel 
gezond om het op termijn hopelijk door te 
kunnen geven aan de zesde generatie.”

“De markt in
vurenhout 
is inmiddels 
transparant”
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Loon en salarisonderzoek
In het loon- en salarisonderzoek van 
2012 worden regionale gemiddelden 
bepaald van de werkelijk betaalde 
salarissen per functie. De informatie en 
het verkregen inzicht is nuttig bij zowel 
ledenadvies als cao-onderhandelingen.

Collectief contract 
gehoorbescherming
Het met Comfoor uit Doetinchem 
bestaande contract voor de voordelige 
aanschaf van gehoorbescherming voor 
leden is per 1 januari 2012 verlengd. 

Stichting Sivag
Het paritair samengestelde bestuur 
van Stichting Sivag (Service Instituut, 
Veiligheid, Arbeidsomstandigheden 
en Gezondheid) vergadert in 2012 vier-
maal. Een groot aantal brancheonder-
werpen passeert de revue, waaronder 
de risico-inventarisatie en -evaluatie, 
verzuimcijfers, duurzame inzetbaar-
heid, dieselemissie, de campagne 
machineveiligheid en het actualiseren 
van de arbotoolkit.

Sociale Commissie
De Sociale Commissie komt in 2012 
driemaal bijeen. Gespreksonderwer-
pen zijn de pensioenregeling en de 
governance van het Bedrijfstakpen-
sioenfonds (BPF), uitwerking van de 

cao, geldstromen vanuit het Fonds 
O.O.& A, fusie BPF Hout en BPF Hibin 
en duurzame inzetbaarheid. In het 
kader van de cao-onderhandelingen 
komt de Sociale Commissie tweemaal 
extra bijeen. Aftredend commissielid 
de heer W.B. Groen wordt voor een 
periode van vier jaar herbenoemd. De 
heer P.J. van Drimmelen is niet meer 
herbenoembaar en treedt af.

Dieselemissie
Dieselemissie is door de Wereld-
gezondheidsraad geplaatst in de 
hoogste risicoklasse van de lijst met 
kankerverwekkende stoffen waar-
aan werknemers niet mogen worden 
blootgesteld (categorie 1). Met name 
voor one-stop-shopping-bedrijven 
vormt dit een probleem, omdat de 
diesel aangedreven vrachtauto’s en be-
stelauto’s in omsloten ruimtes rijden. 
De Inspectiedienst ISZW (voorheen 
Arbeidsinspectie) accepteert daarvoor 
het beschikbaar stellen van roetfilters 
als beschermingsmaatregel. De VVNH 
bedingt daarop ledenkorting bij een le-
verancier van kwalitatief goede filters. 
Een brancheafspraak moet unifor-
miteit brengen in behandeling van 
de problematiek. Het Sivag-bestuur 
maakt budget vrij voor subsidiëring 
van bedrijven die willen investeren in 
kwalitatief goede roetfilters.

Duurzame Inzetbaarheid/vitaliteit
Tijdens de cao-onderhandelingen 
wordt besloten aan de slag te gaan 
met duurzame inzetbaarheid/vitali-
teit. Duurzame inzetbaarheid richt 
zich op maatregelen om werknemers 
vitaal, gemotiveerd en gezond te laten 
(blijven) werken in de houthandel. Dit 
thema groeit aan belang nu werk-
nemers langer doorwerken door het 
opschuiven van de AOW-gerechtigde 
leeftijd. De verwachting is dat de ar-
beidsmarkt krapper wordt. Hoe maken 
en houden we de houtsector aantrek-
kelijk voor nieuwkomers? Gezondheid 
vraagt daarbij permanent aandacht. 
Een projectplan van adviesbureau 
A-Advies gaat duurzame inzetbaarheid 
handen en voeten geven. Werkge-
vers en werknemers krijgen voor de 
komende jaren concrete voorstellen 
om mee aan de slag te gaan. Vanwege 
de mogelijkheid van intersectorale 
migratie wordt samengewerkt met de 
meubel-, timmer- en houtverwerkende 
industrie. Voor commercieel en logis-
tiek personeel wordt ook aan Hibin 
gedacht.

Campagne ‘Hou’t veilig’
Via posters en stickers met daarop de 
foto van een jonge dame in de werk-
plaats en de tekst  ‘Met jou zou ik wel 
eens een plankje willen zagen’, wordt 
sinds september 2011 het belang van 
machineveiligheid op een ludieke manier 
onder de aandacht gebracht op de werk-
vloer. Ook in 2012 timmert de campagne 
flink aan de weg met onder andere een 
tipwedstrijd en houtheldverkiezing. Van-
uit de houthandel worden drie Houthel-
den benoemd en samen met hun bedrijf 
positief voor het voetlicht gebracht. De 
campagne is aanwezig op beurzen en 
evenementen. Naast nieuwsbrieven, 
verschijnt er voor het onderwijs een 
lesbrief. Een kalender voor 2013 verlengt 
de aandacht voor machineveiligheid ook 
na het afronden van de campagne eind 
2012 tot in het nieuwe jaar. De verkie-
zing van de Nationale Houtheld brengt 
de campagne eind 2013 nog eens extra 
onder de aandacht.

veilig.nlHou t‘

Cees Dekker,  
Houthandel 
Alblas: winnaar 
tipwedstrijd

Doel van de campagne 
‘Hou’t veilig’ is om het 
thema machineveiligheid 
tussen de oren te krijgen bij 
werkgevers en werknemers. 
Dit gebeurt onder meer met 
een tipwedstrijd. Cees Dekker 
van Houthandel Alblas valt 
met de prachtige slogan 
“Luister naar je productie-
hart, maar gebruik je veilig-
heidsverstand” in de prijzen 
en wint een fotoshoot.

Johan Kuiper, 
Stiho: winnaar 
houtheld-
verkiezing

‘Het is belangrijk om de vloer 
aan te vegen en rommel op 
te ruimen. Anders wordt 
het een puinhoop.’, aldus 
Johan Kuiper die werkt in 
de machinale van Stiho in 
Zwolle. Gezien zijn discipline 
in het schoonhouden van de 
werkplaats is Johan Kuiper 
uitgeroepen tot Houtheld en 
beloond met een feestelijke 
borrel met alle collega’s.
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“Vuren 
hebben  
wij niet”
“Als een meer dan hon
derd jaar oud familiebedrijf 
willen we alle luxere hout
soorten leveren in kleine tot 
middelgrote hoeveelheden 
aan zowel de professionele 
interieurmarkt en jacht
bouw als aan particulieren. 
Vroeger konden we ons een 
bepaalde mate van arrogan
tie veroorloven, omdat de 
klanten ons toch wel wisten 
te vinden. In de huidige tijd 
is dat minder. Zo hebben 
we sinds 2010 een vertegen
woordiger op de weg.”

Ivar Brugman
Algemeen directeur  
Amsterdamsche Fijnhouthandel  
Amsterdam

Van het restauratiehout 
in de boekenkasten in 
de bibliotheek van het 
nieuwe Rijksmuseum 
in Amsterdam, tot het 
ebbenhouten klosje 
van de hamer die het 
huwelijk bezegelde van 
Willem-Alexander en 
Maxima. De Amster-
damsche Fijnhouthandel 
heeft en houdt circa 100 
‘wat luxere’ houtsoorten 
op voorraad voor zowel 
de professionele markt 
als de ambachtsman en 
particulier. Het is zoeken 
en vinden. Dus kun je 
het fijnhout ook terug-
vinden in ontwerpen als 
een houten fiets.
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Technische zaken
 
De sectie Technische Zaken richt zich in 2012 op een aantal 
onderwerpen die zich aandienen vanuit de (bouw)regelgeving en 
de bedrijfseconomie. Technische Zaken houdt zich in het verslagjaar 
onder andere bezig met de invloed van verf op het brandgedrag 
van houtproducten. Maar ook de implicaties van een uniforme 
artikelcodering voor bouwmaterialen krijgt ruim aandacht.  

Brandvertraging
Om de invloed van verf op brandge-
drag te bepalen, besluit de werkgroep 
Brandvertraging van de sectie Techni-
sche Zaken drie soorten verf te laten 
testen. Met SKH is er vooraf contact 
over de aanlevering van verf. Drie 
kleuren die naar alle waarschijnlijkheid 
de meeste invloed hebben op het 
brandgedrag worden bij Warrington 
te Gent getest. Daaruit blijkt één type 
verf de grootste bijdrage te leveren. 
Tests op brandvertragend behandeld 
Western red cedar tonen aan dat 
brandklasse B niet gehaald wordt. 
Vervolgonderzoek is nodig en staat 
voor 2013 op de agenda. 

Hibin datapool
Hibin werkt aan een uniforme artikel-
codering voor bouwmaterialen. De 
sectie Technische Zaken is door het 
VVNH-bestuur gevraagd deskundig-
heid in te brengen. De heer Roger 
Orth is bereid in de betrokken werk-
groep zitting te nemen.

Innovatie Prestatie Contract
Met Syntens bespreekt de sectie de 
mogelijkheid van een Innovatie Pres-
tatie Contract (IPC). Diverse onderwer-
pen passeren de revue, maar uitein-
delijk blijft brandvertraging als enige 
over. Het IPC gaat uit van samenwer-
king met andere bedrijfstakken als 
verffabrikanten en timmerfabrikanten. 
Vanwege het grote tijdsbeslag, besluit 
het sectiebestuur de subsidiemogelijk-
heid te onderzoeken om ondersteu-
ning in te kopen.

Bestuur
Het sectiebestuur Technische Zaken 
vergadert in 2012 tweemaal. Gespro-
ken wordt over brandvertraging, 
machineveiligheid, dieselemissie, 
houtstof, de Hibin-datapool en het 
opzetten van een Innovatie Prestatie 
Contract. De heer Roger Orth treedt in 
2012 toe als bestuurslid. 

Vervolg interview Ivar Brugman:

“We willen iedereen goed kunnen helpen aan 
een stukje hout dat ze ergens anders niet zo 
makkelijk kunnen krijgen. Het voorraadhou-
den is dan ook erg belangrijk, omdat we veel 
houtsoorten voeren die moeilijk te krijgen 

zijn en lange levertijden kennen. De voorraad 
varieert van enkele kleine stukjes tot balkjes 
en bundels. Maar vuren hebben we niet. 2009 
was voor ons een slecht jaar met een fors 
mindere omzet. Door reorganisatie in 2010 
konden we weer efficiënter werken en de 

kosten naar beneden brengen. Van oudsher 
hebben wij sowieso lage financieringskosten, 
doordat wij werken met familiekapitaal en 
altijd risicomijdend zijn geweest. Dat is in deze 
tijd een voordeel. We groeien niet hard, maar 
we krimpen daarentegen ook niet zo hard. In 
de loop der jaren hebben we een groot, geva-
rieerd klantenbestand opgebouwd. Doordat 
deze klanten opereren in diverse sectoren, 
van bouw, scheepsbouw tot aan muziekin-
strumentenbouw, is een omzetdaling in een 
specifieke sector voor ons van wat kleinere 
impact. Wat we wel zien is dat de laatste jaren 
de ordergrootte afneemt. Voor de zakelijke 
markt hebben we nu een buitendienstmede-
werker actief. Dat hadden we voorheen niet. 
We leveren ook meer aan particulieren. Het 
is een zeer bewerkelijke markt. Een particulier 
weet niet hoe een boom groeit. Hij snapt ook 
niet dat er van bepaalde houtsoorten zoals 
beuken geen bredere planken zijn dan twintig 
centimeter omdat het anders kromtrekt. Maar 
wij zijn daar langzaam maar zeker redelijk op 
ingespeeld. In combinatie hiermee hebben 
we onze site vernieuwd en zijn we actief op 
Facebook. De markt zal zich stabiliseren. Ik 
denk niet dat het aantrekt. Uiteindelijk zullen 
we met een kleinere club van houthandels ge-
noegen moeten nemen met lagere volumes.” 

“Een kleinere club
houthandels zal 
genoegen moeten 
nemen met lagere 
volumes.”

14 Jaarverslag VVNH 2012  |  15



Ànders Hout in Numans-
dorp wil de voorraad-
houdende houtspecialist 
zijn voor het zuidelijke 
stuk van Zuid-Holland, 
Zeeland en West-
Brabant. De klanten 
zitten in de bouw, in de 
interieurbouw, timmer-
industrie, scheepsbouw 
en betimmeringen. 
Gezien de crisis maakt 
de onderneming nu zijn 
eigen loopgroefdelen 
van zowel azobé, bilinga 
of zoals hier op het dak 
van de Rabobank in 
Middelharnis van mas-
saranduba.

“Zoek de klant 
bij je product”

“Bij aanvang van de crisis 
verwachtten we net als iedereen dat 
hij van korte duur zou zijn en alles 
na twee jaar op het oude niveau zou 
zijn. Toen de faillissementen en de 
inkrimpingen kwamen, wisten we 
dat dat niet zo was. Het werd tijd 
ook onze organisatie aan te passen 
om gerichter ons deel van de koek te 
pakken.”

Harry Anders
Directeur Ànders Hout  
Numansdorp
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Milieuzaken
 
De campagne Bewust met hout kent een succesvol jaar. Samen met 
de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) 
wordt gewerkt aan de overstap door alle schakels in de houtketen 
naar houtgebruik uit duurzaam beheerde bossen. De VVNH initieert 
samen met andere organisaties een zogeheten Green Deal. Deze 
ontvangt steun van nagenoeg alle relevante brancheorganisaties in 
de houtketen, niet-gouvernementele organisaties, vakbonden FNV  
en CNV, Initiatief Duurzame Handel (IDH) en de overheid. Green Deal 
en het actieplan Bewust met hout (2010-2015) vormen samen de 
perfecte basis om duurzaam geproduceerd hout in Nederland  
tot norm te maken. 

Duurzame import  
wederom gestegen 
Anders dan wellicht vanwege de 
terugval in vraag en omzet is te 
verwachten, zet de duurzame import 
van VVNH-lidbedrijven de vanaf 2007 
ingezette stijgende lijn voort. Over 
de eerste zes maanden van 2012 
is 80% van het door VVNH-leden 
geïmporteerde hout afkomstig uit 
duurzaam beheerde bossen met FSC- 
of PEFC-keurmerk. Over heel 2012 is 
het resultaat 83%. Opgesplitst naar 
productgroepen zien de resultaten er 
voor 2012 als volgt uit: hardhout 48%, 
naaldhout 96% en plaatmateriaal 77%. 

De 2015-doelstelling van 85% geïm-
porteerd hout uit duurzaam beheerde 
bossen komt in zicht. Het stimuleren 
van de vraag naar duurzaam gepro-
duceerd hout blijft onverminderd 
een belangrijk VVNH-aandachtspunt. 
Met het te verwachten vaststellen van 
de Green Deal krijgt dit in 2013 een 
nieuwe dimensie als alle relevante 
schakels in de Nederlandse hout-, 
bouw-, meubel- en retailketen zich 
ook actief gaan inzetten voor meer 
duurzaam geproduceerd hout op de 
Nederlandse markt. 

Green Deal
Veel aandacht in de Bewust-met-
houtcampagne gaat in 2012 uit naar 
het opzetten van een Green Deal. 
Dit overheidsinstrument stimuleert 
groene economische groei en ruimt 
knelpunten op die dit belemmeren. 
In overleg met het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu initiëren VVNH 
en andere organisaties een Green Deal 
ter verduurzaming van de houtketen. 
De ambitie is samen met de bouw- en 
houtbranche het gebruik van hout uit 
duurzaam beheerde bossen in Ne-
derland gemeengoed te maken. Zo’n 
twintig organisaties, waaronder Bou-
wend Nederland, Aedes Vereniging 
voor woningcorporaties en vakbonden 
FNV en CNV, zeggen participatie toe 
en formuleren concrete maatregelen. 
Door de snelle kabinetsformatie in 
2012 vinden de demissionaire be-
windslieden het niet gepast het traject 
zelf door te zetten. In overleg met 
de ministeries van Infrastructuur en 
Milieu en van Economische Zaken en 
het Initiatief Duurzame Handel (IDH) 
wordt de tekst van de Green Deal in 
2013 alsnog gefinaliseerd en door 
alle partijen met een handtekening 
bekrachtigd.

Communicatiemiddelen  
Bewust met hout
In 2012 komen uit de campagne Be-
wust met hout diverse communicatie-
middelen gereed. Trotse medewerkers 
in de houthandel en timmerindustrie 
laten in een set posters en kaarten 
onder de noemer ‘Ik maak werk van 
duurzaam hout’ zien dat een vakman 
kiest voor duurzaam geproduceerd 
hout. Tijdens de Nationale Houtdag 
op 28 november ziet een zakboekje 
voor verkopers in de houthandel en 
timmerindustrie het licht. De publi-
catie behandelt de meest gestelde 
vragen van de klanten van houthan-
del en timmerindustrie en neemt zo 
bestaande misverstanden weg. Het 
zakboekje ‘Hout 100% duurzaam’ voor-
ziet in een grote behoefte en wordt 
door de sector massaal opgevraagd.

Brancheorganisaties NEPROM en Bou-
wend Nederland onderschrijven het 
belang van het gebruik van duurzame 
bouwmaterialen en helpen met de 
samenstelling van de VVNH-NBvT-
brochure Duurzaam inkopen van 
hout, een handleiding voor ontwikke-
laars en bouwbedrijven. De publicatie 
geeft informatie, tips en een handige 
checklist hoe duurzaam geproduceerd 
hout in te kopen, te controleren en op 

Vervolg interview Harry Anders:

“Uit een sterkte-zwakteanalyse kwam dat onze 
omzet plaatmaterialen achterbleef. Dat heb-
ben we aangepakt door uitbreiding van het 
verkoopteam op de binnen- en buitendienst. 
We hebben het assortiment bekeken op 

omloopsnelheid en beter aangepast op het 
interieurbouwsegment. Van de minder hard 
lopende houtsoorten hebben we nu minder 
op voorraad, maar op eikenhoutgebied zijn 
we uitgebreid naar drie kwaliteiten en veel 
kop- en lengtematen. Ook hebben we de 

machinale aangepast om meer toegevoegde 
waarde te leveren, waarbij we er overigens 
voor waken niet op de stoel van onze klanten 
in de aannemerij te gaan zitten. Maar we 
produceren nu o.a. loopgroefdelen in bijzon-
dere maten, waar we ze voorheen inkochten. 
Het geheim van een goede houthandel zit 
hem in goed, vakkundig personeel. Er moet 
enthousiasme zijn: weten wat hout is, waar 
het vandaan komt, hoe je ermee omgaat. Ik 
wil geen voetafdrukken op hout dat hier van 
het erf afrijdt ‘omdat het toch geverfd wordt.’ 
Dat enthousiasme moet je ook uitstralen naar 
je klanten en de buitenwereld. Dus komen 
hier van schoolklassen tot bejaarden voor 
een rondleiding, hebben we stageplaatsen 
en doen we actief mee aan Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Goede vakken-
nis van je personeel vertaalt zich in een goed 
advies aan de klant. Wij hebben het idee dat 
we als specialist een functie hebben, dat we 
een product hebben waar behoefte aan is. Wij 
zijn met twaalf medewerkers geen bedrijf dat 
afhankelijk is van projecten van 150 woningen 
hier en 200 daar. Wij kunnen het kleinschali-
ger aan. Wij hebben vorig jaar geen best jaar 
gedraaid, maar we hebben niet het idee dat 
2013 ook een slecht jaar hoeft te worden.”

“Het geheim van 
een goede hout
handel zit hem in 
enthousiast, vak
kundig personeel”
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te leveren. De brochure en bijbeho-
rende checklist bereiken de doelgroe-
pen onder andere via de websites van 
Bouwend Nederland, NEPROM, VVNH 
en NBvT. 

Voorbereidingen Europese 
houtverordening EUTR 
Helaas blijken overheden in menig 
houtproducerend land door uiteenlo-
pende redenen nog steeds moeite te 
hebben de eigen wet- en regelgeving 
te handhaven. Het sinds 2005 door 
VVNH van meet af aan ondersteunde 
FLEGT-beleid van de Europese Unie en 
belangrijke producentenlanden tracht 
deze situatie te beëindigen. Vrijwillige 
partnerschapsovereenkomsten (VPA’s) 
tussen EU en belangrijke producen-
tenlanden bevatten afspraken over 
het verbeteren van de plaatselijke 
boswet, goed bestuur en investerin-
gen in controle. Worden de afspraken 
nagekomen, dan krijgt het hout uit 
het betreffende land een zogenoemde 
FLEGT-licentie. Helaas is ook in 2012 
nog geen hout met een dergelijke 
licentie op de markt beschikbaar. 
Wel leiden de VPA-onderhandelingen 
tot grotere bewustwording van het 
illegaliteitsprobleem en toenemende 
betrokkenheid van belanghebbenden 
in betreffende landen. Ze effenen de 

weg voor de Europese houtverorde-
ning EUTR. Totdat producentenlanden 
wet-, regelgeving en handhaving op 
orde hebben, is de importeur en/
of operator die het product voor het 
eerst op de Europese markt brengt 
verantwoordelijk voor het aantonen 
van de legale status van het geïmpor-
teerde hout. 

De VVNH-aandacht voor legaliteit gaat 
al vele jaren terug. Op 1 januari 2004 
onderwerpen alle lidbedrijven zich aan 
de gedragscode uitsluitend hout op 
de Nederlandse markt te brengen dat 
voldoet aan geldende wet- en regelge-
ving. Petities met milieuorganisaties 
aan toenmalig landbouwministers 
Veerman en Verburg onderstrepen 
de noodzaak om illegaal hout van 
de Europese markt te weren. Door 
VVNH-activiteiten als handelsmissies, 
ministerieel overleg in binnen- en 
buitenland, seminars, ledenbijeen-
komsten, informatieve publicaties 
en het boekje ‘Verantwoord hout 
inkopen’ zijn de VVNH-leden zo goed 
mogelijk voorbereid op de komst van 
de Europese houtverordening.

VVNH houdt voor lidbedrijven en 
collega-brancheorganisaties zowel 
op 22 maart als op 1 november goed 

bezochte informatiebijeenkomsten 
over de houtverordening. Eind 
november 2012 stelt de Europese 
koepelorganisatie European Timber 
Trade Federation (ETTF) het zogeheten 
ETTF system for Due Dilligence vast. 
De door de VVNH verzorgde Neder-
landse vertaling wordt begin 2013 als 
praktische handleiding aan de leden 
beschikbaar gesteld. Het document is 
feitelijk een actualisering van de eer-
dere VVNH-publicatie ‘Verantwoord 
hout inkopen’ en het instrument 
waarmee leden kunnen aantonen te 
voldoen aan de verplichtingen van de 
op handen zijnde (per 3 maart 2013 
geldende) European Union Timber 
Regulation EUTR. Begin 2013 laat 
het VVNH-bestuur de EU-commissie 
weten te opteren voor de status van 
toezichthoudende organisatie. In het 
nieuwe jaar wordt besloten daarvoor 
TimberChecker op te richten.

PEFCMTCS 
Intensief overleg met het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu leidt in 
het verslagjaar helaas niet tot een 
hernieuwde beoordeling van het 
aangepaste PEFC-MTCS-systeem. 
Het Maleisische keurmerk MTCS is 
onder de paraplu gebracht van het 
wereldwijde keurmerk voor duurzaam 
bosbeheer PEFC. Een goedkeuring 
door de zogeheten TPAC-commissie 
die keurmerken toetst aan de Neder-
landse overheidsregels laat echter nog 
immer op zich wachten. PEFC-MTCS 
voldoet daarmee vooralsnog niet aan 
het duurzaam inkoopbeleid van de 
overheid. De verwachting en hoop is 
dat staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu (mevrouw Wilma Mansveld) 
hierover in 2013 een besluit neemt. 

Keurhout
In 2009 accepteert VVNH op voor-
spraak van het College van Deskun-
digen (CvD) van Keurhout integraal 
de certificeringsystemen FSC en PEFC 
voor het aantonen van duurzaam 
geproduceerd hout. Ook op het 
gebied van het beoordelen van de 
legaliteitstandaarden verricht het CvD 
veel voorwerk en creëert daarmee 
duidelijkheid. Door deze inspanningen 
beschikken Keurhoutdeelnemers nu 

over verschillende systemen om de 
legaliteit van hun producten aan te 
tonen. Met het van kracht worden van 
de Europese houtverordening (EUTR) 
op 3 maart 2013 gaat er op het gebied 
van legaliteit het nodige veranderen. 
Met de door Keurhout goedge-
keurde legaliteitsstandaarden kunnen 
deelnemers aantonen dat men deels 
voldoet aan de eisen die de Europese 
houtverordening stelt. De verwach-
ting is gerechtvaardigd dat zich bij 
Keurhout waarschijnlijk geen nieuwe 
standaarden voor beoordeling zullen 
aandienen. Daarom wordt na verschil-
lende overleggen met CvD-voorzitter 
Hans de Iongh halverwege 2012 
besloten het College van Deskundigen 
van Keurhout te ontbinden. Tijdens 
de laatste bijeenkomst op 4 decem-
ber 2012 wordt het hele college en 
secretaris Paul Zambon bedankt voor 
de jarenlange inzet. 

Een van de hoofddoelen van het 
Bewust met hout-actieplan is het 
wegnemen van marktbelemmeringen 
bij het toepassen van duurzaam ge-
produceerd hout. Belangrijk is daarbij 
hoe om te gaan met het mengen 
van houtstromen met verschillende 
keurmerken. Wereldwijd domineren 
FSC en PEFC de wereld van duurzaam 

bosbeheer. Beide systemen functio-
neren naast elkaar en kennen maar 
een beperkte bijmengingsfunctie. Ook 
in 2012 blijft wederzijdse erkenning 
uit en houden houtbedrijven last van 
het niet of slechts in beperkte mate 
kunnen combineren van FSC- en PEFC-
gecertificeerd hout. Tot de wederzijdse 
erkenning van de systemen een feit 
is, is Keurhout het enige systeem dat 
bijmengen van beide certificatiesys-
temen controleert en toestaat. Ook 
in 2013 blijft de aandacht uitgaan 
naar de wenselijke samenwerking 
van FSC en PEFC. Het zou het gebruik 
van duurzaam geproduceerd hout 
door VVNH-leden en hun klanten 
vereenvoudigen, vergemakkelijken en 
daarmee stimuleren. 

Het aantal Keurhoutdeelnemers  
bedraagt eind 2012 189.

Duurzame VVNH-import 2008-2012

In het beleidsplan ‘Wijs met hout 2010-2015’ heeft de VVNH de doelstelling 
vastgelegd dat in 2015 85% van de VVNH-import aantoonbaar afkomstig moet zijn 
uit duurzaam beheerde bossen. Jaarlijks vindt er een monitoring plaats onder de 
aangesloten lidbedrijven en worden de resultaten inzichtelijk gemaakt. In 2012 
is 83% van de VVNH-import aantoonbaar duurzaam en voorzien van een FSC- of 
PEFC-keurmerk. Voor alle drie productgroepen – Naaldhout, Hardhout en Plaat-
materiaal – is vooruitgang geboekt ten opzichte van 2011.

Ik maak werk van duurzaam hout!

‘Hout. Een natuurlijk materiaal dat al eeuwenlang wordt 
toegepast. Alleen wanneer bossen duurzaam worden beheerd, 
is en blijft hout oneindig beschikbaar.’ Trotse medewerkers in 
de houthandel en timmerindustrie laten in een set posters en 
kaarten zien dat een echte vakman kiest voor duurzaam gepro-
duceerd hout. De communicatiemiddelen zijn een uiting van de 
campagne ‘Bewust met hout’.
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hout! Ik maak werk van duurzaam hout!
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werk van 

duurzaam 

hout!

Ik maak werk van duurzaam hout!

Hout. Een natuurlijk materiaal dat al eeuwenlang 

over de hele wereld wordt toegepast. Woningen, 

kantoren, meubels, vloeren, maar ook in de 

grond-, weg- en waterbouw. Overal kom je hout 

tegen. Wat hout echt uniek maakt, is dat het een 

hernieuwbare grondstof is. Maar alleen wanneer 

bossen wereldwijd duurzaam worden beheerd. 

Dan is en blijft hout oneindig beschikbaar. Echte 

vakmensen kiezen daarom voor duurzaam hout!

Ga voor meer informatie naar

www.bewustmethout.nl

Ik maak werk van 

duurzaam hout!

Ik maak werk van duurzaam hout!
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Houten klimwand  
beloont met Hout
innovatieprijs

Winnaar Houtarchitectuur
prijs: ‘nieuw pronkstuk in 
de Dutch Designtraditie’

Jaarverslag 
2012

Maar liefst 3 winnaars  
voor studentenprijsvraag 
WoodChallenge

Het pocket-jaarverslag
Centrum Hout 2012 is eenvoudig
los te maken door het middelste
nietje open te maken en deze in 
zijn geheel te verwijderen.



Parametric Climbing Wall  
ONL Oosterhuis_Lénard in samenwerking 
met Mountain Network en Arcadis

“Het parametrisch ontwerpsysteem brengt 
constructieve en numerieke technieken 
samen. Daarmee kunnen snel en efficiënt, 
complexe ‘vouwschalen in wilde vorm’ 
worden gecreëerd. Geometrische vormen 
stellen hele hoge eisen aan ontwerp en 
maatvastheid. Het systeem speelt in op 
deze eisen en resulteert in een volledig 
zelfdragend ontwerp. Het wordt nu toegepast 
voor klimwanden, maar biedt bredere 
toepassingsmogelijkheden van hout in een 
heel nieuwe vorm.” 

Jos Lichtenberg, voorzitter vakjury Houtinnovatieprijs 2012

Als het om hout gaat.

Centrum Hout helpt en ondersteunt praktijkgericht tot in 
detail bij het duurzaam bouwen en ontwerpen in hout. 
Objectiviteit en deskundigheid staan voorop. Met een uitgebreid 
dienstenpakket stimuleert Centrum Hout al meer dan zestig 
jaar het verantwoord gebruik van hout en houtproducten in 
technisch, economisch, maatschappelijk en esthetisch opzicht. 
Tot de doelgroep behoren alle schakels in de hout- en bouwketen. 
Sinds 2005 is Centrum Hout sectie van de Koninklijke Vereniging 
van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH).

Seminars, gastlezingen en 
evenementen

Centrum Hout brengt op beurzen, manifestaties en congressen de 
vele (gebruiks-)mogelijkheden en voordelen van de vernieuwende 
grondstof hout onder de aandacht. Hout is door zijn esthetische 
kwaliteiten, innovatieve mogelijkheden en duurzame eigenschap-
pen bij steeds meer ontwerpers en bouwers geliefd. Maar er is een 
grote kennisbehoefte. Tijdens door Centrum Hout georganiseerde 
projectbezoeken en -seminars staan recent opgeleverde bouwpro-
jecten centraal met prominente en innovatieve houttoepassingen. 
De verschillende betrokkenen in het bouwproces vertellen over de 
opgedane kennis en ervaring. Aankondiging van alle door Cen-
trum Hout georganiseerde leerzame en inspirerende netwerkbij-
eenkomsten is te vinden op www.centrum-hout.nl. 

Drie projectseminars
In 2012 verzorgt Centrum Hout drie project
seminars. Op 14 februari vindt wegens groot 
succes in samenwerking met de Vereniging 
Van Houtskeletbouwers (VHSB) bij De Groot 
Vroomshoop een tweede projectbijeen
komst plaats over De VelveLindenhof: het 
grootste passiefhuisproject in Nederland. 
Op 16 februari is het energieneutrale en 
multifunctionele wijkgebouw Panorama in 
Veenendaal onderwerp van een minisym
posium. Initiator gemeente Veenendaal 
vraagt Centrum Hout mee te denken over 
het programma, deelnemers te werven en 
een presentatie te verzorgen. Een project
seminar samen met de Western Red Cedar 
Export Association belicht op 15 maart 
appartementengebouw De Broekerhoven in 
Broek in Waterland waar kleurrijke Western 
red cedar gevels zijn toegepast. Verslagen 
van de bijeenkomsten en de gehouden 
presentaties staan op www.centrumhout.
nl onder de rubriek ‘Nieuws’.

Vakbeurs GEVEL
Van 25 tot 27 januari 2012 is Centrum Hout 
met een stand aanwezig op de vakbeurs 
Gevel in Ahoy Rotterdam. Vele architecten, 
ontwikkelaars en andere geïnteresseerden 
ontvangen informatie en de vernieuwde 
Houtwijzer Gevelbekleding van massief 
hout. Ook worden bezoekers direct met 
leveranciers in contact gebracht. De stand is 
aangekleed met monsterborden van VVNH
leden. 

Cursus ‘Energiezuinig en 
energieneutraal bouwen’ en 
‘Dynamica van vloeren’
SBR, voorheen Stichting Bouw Research, 
organiseert op basis van het Handboek 
Houtskeletbouw samen met Centrum 
Hout een cursus. Ruim twintig cursisten 
leren bouwkundig detailleren met hout
skeletbouw bij energieneutraal bouwen 
en renoveren en het passiefhuisconcept. 
In samenwerking met ‘Bouwen met staal’ 
organiseert Centrum Hout de cursus  
‘Dynamica van vloeren’.
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Nationale Houtdag
De Nieuwe Kerk in Den Haag staat 28 no
vember 2012 in het teken van de Nationale 
Houtdag met als thema Hout in de frontli
nie. Ruim 200 architecten, opdrachtgevers, 
houthandelaren en andere houtliefhebbers 
nemen deel. Tijdens het evenement worden 
de winnaars van de prijsvragen Houtprijs 
en WoodChallenge bekend gemaakt. Cen
trum Hout wijdt een programmaonderdeel 
aan de duurzame eigenschappen van hout. 

Gastcolleges 
Centrum Hout laat toekomstige architecten, 
bouwkundigen en meubelmakers graag 
kennismaken met de vele facetten van 
hout. Hiervoor zijn onder andere op basis 
van de opgedane ervaring en wensen van 
opleidingsinstituten gastcolleges ontwik
keld toegesneden op universiteiten, hbo en 
mbo opleidingen.

In 2012 zijn er voor ruim 900 studenten in 
totaal 24 gastcolleges en lessen verzorgd 
op universiteiten en hboinstellingen. Het 
betreft met name de studierichtingen 
Bouwkunde, Architectuur en internationale 
(hout)handel. Onderwerpen van de col
leges zijn onder meer: hout als duurzaam 
bouwmateriaal, houtskeletbouw, hout in 
grond, weg en waterbouw, (gevel)tim
merwerk, brandaspecten, renoveren in hout 
en construeren in hout. In 2012 start op de 
Hogeschool Den Haag  na het succes van de 
houtconstructiecolleges  de minor Hout

constructies. In een periode van vier weken 
werken de studenten met het door Centrum 
Hout ontwikkelde Dictaat Houtconstructies. 
Hogeschool Windesheim te Almere en het 
ROC Hilversum vragen Centrum Hout advies 
bij het opzetten van een vak rond op de na
tuur gebaseerd (biobased) bouwen. Tot slot 
helpt Centrum Hout bij het organiseren van 
excursies. 

Materialenexpositie  
‘Made of...’ TU Delft
Op 9 januari 2012 opent de driejarige 
materialenexpositie ‘Made of...’ op de 
Technisch Universiteit Delft. De tentoonstel
ling is ontwikkeld voor studenten Industrial 
Design (ID). Zij zijn bij materiaalgebruik 
vaak trendsettend, zoals ook bij de stu
dentenprijsvraag WoodChallenge is te 
constateren. Gedurende drie jaar brengt 
‘Made of...’ studenten in aanraking met 
verschillende materialen, waaronder hout. 
Binnen de studie ID groeit de aandacht voor 
milieuaspecten. Centrum Hout ontwikkelt 
informatieve teksten over de toepassing van 
hout en plaatmaterialen en levert monster
materiaal, zodat studenten verschillende 
houtsoorten en fineren kunnen voelen en 
ruiken. De ieder jaar geupdate expositie is 
centraal gelegen in de ontvangsthal van de 
faculteit en komt zo dagelijks onder de aan
dacht van studenten en bezoekers. Veertig 
groepen maken in 2012 onder begeleiding 
kennis met de tentoonstelling die vast on
derdeel is van de colleges Materiaalkunde 
en Ecodesign.

Prijsvragen

Centrum Hout is initiator van twee prijsvragen die bijzondere 
pareltjes van hout in de schijnwerper zetten. De tweejaarlijkse 
Houtprijs richt zich op professionals en kent twee categorieën: de 
Houtinnovatieprijs en de Houtarchitectuurprijs. WoodChallenge 
is een studentenprijsvraag. Beide gerenommeerde prijzen bieden 
(toekomstige) architecten, bouwkundigen en ontwerpers een 
unieke gelegenheid om zichzelf en hun werk bij een breed publiek 
onder de aandacht te brengen.

Houtprijs 2012
In 2012 vindt weer de tweejaarlijkse Houtprijs plaats. Deze bestaat uit de onderdelen 
Houtarchitectuur en Houtinnovatie. De vakjury van de Houtarchitectuurprijs selecteert 
onder leiding van juryvoorzitter en directeur van de Bond van Nederlandse Architecten BNA 
Fred Schoorl zes genomineerden uit de 67 inzendingen. De Houtinnovatieprijs kent tien 
inzendingen die allemaal meedingen naar de prijs. De winnaars worden op 28 november 
bekendgemaakt tijdens de Nationale Houtdag in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Claus en 
Kaan Architecten wint voor het ontwerp voor NIOOKNAW in Wageningen de eerste prijs 
van de Houtarchitectuurprijs. Mecanoo architecten ontvangt een tweede prijs voor het 
ontwerp voor Kaap Skil, museum voor jutters en zeelui in Oudeschild (Texel). De derde prijs 
gaat naar MVRDV voor het ontwerp voor bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse. De Hou
tinnovatieprijs gaat naar ONL en hun partners voor de Parametric Climbing Wall. Architect 
Hans Ruijssenaars ontvangt in 2012 de eerste Oeuvreprijs van de Houtprijs voor zijn decen
nialange bijdrage aan de waardering van hout als volwaardig bouwmateriaal. Alle winnaars 
en inzendingen zijn te vinden op www.dehoutprijs.nl. Zowel nominaties als winnende 
inzendingen krijgen veel aandacht in vakmedia als Het Houtblad, De Architect, Architecten
web en Cobouw. Ook dingen alle genomineerden mee naar de Nederlandse Bouwprijs. 

WoodChallenge 2012
De studentenprijsvraag WoodChallenge heeft in 2012 negentien inzendingen. De vakjury 
onder leiding van Arnold Koomen nomineert er vijf en beloont uiteindelijk drie daarvan met 
een eerste prijs: Wouter van Leen (Hogeschool Amsterdam) met de babywipstoel ‘WoeSL’; 
Eelko Kroon (TU Delft) met zijn ontwerp voor de steenfabriek Lieshout ‘Het verval gekoes
terd’; Tunis Hoekstra (TU Delft) met zijn rekenmodel ‘Stapelen met houtskeletbouw’. Kere 
Stams (Hout en Meubileringscollege) wint met zijn ‘Wooden wallet’ de publieksprijs. Hij 
ontvangt 396 van de in totaal 1.694 uitgebrachte stemmen op de website woodchallenge.nl. 
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Wipstoel door Wouter van Leen 
Hogeschool van Amsterdam

“Door het gebruik van hout heeft de maker de 
minimalistische vorm met mooie rondingen 
mogelijk weten te maken en heeft de wipstoel 
een natuurlijke en vertrouwde uitstraling 
gekregen. De afwerking is van een hoog 
niveau. Dit ontwerp draagt bij aan het imago 
van hout in een voor hout niet gebruikelijke 
toepassing” 

Arnold Koomen, juryvoorzitter WoodChallenge 

Nieuwbouw Nederlands Instituut voor  
Ecologie (NIOOKNAW) te Wageningen 
Claus en Kaan Architecten

“Het voorbeeld van de zoektocht naar een 
optimum tussen energie- en materiaalgebruik 
enerzijds en constructieve en functionele 
eisen anderzijds. Hout is in dit ontwerp de 
vereenzelviging van de duurzaamheid die 
dit gebouw in al zijn elementen ademt, 
zonder ook maar enige concessie te doen 
aan de esthetische kwaliteit. Dit alles heeft 
geleid tot een nieuw pronkstuk in de Dutch 
Design-traditie waarbij hout de kroon is op 
uitzonderlijke, hoogstaande architectuur.” 

Fred Schoorl, voorzitter vakjury Houtarchitectuurprijs 2012
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Houtinformatielijn, helpdesk en 
architectenspreekuur

Kerntaak van Centrum Hout is architecten, opdrachtgevers, bou-
wers en leveranciers te ondersteunen bij de juiste toepassing 
van hout. Zo is van maandag tot donderdag de Houtinformatie-
lijn telefonisch bereikbaar. Voor vragen over legaal en duurzaam 
geproduceerd hout is de Helpdesk Gecertificeerd Hout in het leven 
geroepen. Architecten (opdrachtgevers en projectontwikkelaars) 
die tegen vragen aanlopen bij een ontwerp in hout kunnen op 
afspraak terecht op het Architectenspreekuur in Almere.

Houtinformatielijn
In 2012 beantwoorden de 
medewerkers via Houtin
formatielijn en email ruim 
2.500 vragen van architec
ten, opdrachtgevers, 
professionals in de 

houtindustrie en de bouw, maar ook een 
groeiend aantal particulieren en studenten. 
De houthandel weet steeds beter zijn weg 
naar de Houtinformatielijn te vinden. De 
meest voorkomende vragen betreffen 
houtbouw, gevelbekledingen, houtsoort
keuze en eigenschappen, constructieve 
vraagstukken en brand. Ook is te constate
ren dat met het dalen van het aandeel 
nieuwbouwprojecten het aantal vragen 
over herbouw, verbouw en renovatie 
toeneemt. 

Architectenspreekuren
In 2012 worden 33 architec
tenspreekuren gehouden. 
De meest behandelde 
onderwerpen zijn hout
bouw, gevelbekleding en 
productinnovatie. Een mooi 

resultaat van een spreekuur is de realisatie 
van een watervilla met 225 m² woonopper
vlak nabij het Olympisch stadion in 
Amsterdam. Centrum Hout adviseert over 
de houten opbouw op een betonnen drijver 
en de zeer markante open houten gevelbe
kleding van Western red cedar.

Helpdesk
Het is in 2012 duidelijk dat 
marktpartijen meer en 
meer bekend worden met 
duurzaam geproduceerd 
hout, certificering en het 
duurzaam inkoopbeleid. 

Houtdatabase.nl speelt hierin een belang
rijke rol. Toch zijn er zo’n 100 vragen gesteld 
bij de helpdesk over specifieke onderwerpen 
als certificering, bestekomschrijvingen,  
leveringsmogelijkheden, legale herkomst 
etc. De meeste vragen zijn afkomstig van 
leden van de VVNH (40%), gevolgd door 
bedrijven uit de timmerindustrie (17%), 
alsmede architecten, aannemerij en 
anderen zoals overheden, meubel en 
bouwmaterialenhandel en onderwijs.

Publicaties, media en online 

In de loop der jaren publiceert Centrum Hout tientallen brochu-
res, dictaten, (hand-) boeken, artikelen, informatieve websites en 
promotiemateriaal. Centrum Hout speelt in op de veranderende 
behoefte in de markt door aanwezige papieren documentatie op 
de website gratis online beschikbaar stellen. Zeer bekend zijn de 
Houtwijzers en de Bomen over…-brochurereeks. Maar denk ook 
aan het 250 houtsoorten omvattende Houtvademecum, het Dos-
sier Houtskeletbouw, het Dictaat Houtconstructies, het Handboek 
Houtskeletbouw en de Balkenschuif. Nieuwe publicaties worden 
nog slechts in kleine oplage gedrukt en onder VVNH-leden en 
tijdens evenementen verspreid. In 2012 worden de eerste stappen 
naar een breed digitaal verspreidingsplatform gezet. 

Handboek Houtskeletbouw vernieuwd 
Centrum Hout is medeinitiatiefnemer en betrokken partner bij de vernieuwing van het 
Handboek Houtskeletbouw. De vernieuwde uitgave van SBR te Rotterdam is geheel afge
stemd op de Eurocodes en het Bouwbesluit 2012. Het behandelt de integratie van installa
ties, geeft ontwerprichtlijnen voor Passief Bouwen en bevat nieuwe tabellen en details voor 
hogere isolatiewaarden. Na de lancering in februari 2012 zijn inmiddels ruim 400 exempla
ren van dit vernieuwde standaardwerk verkocht. Ook is er een onlineversie beschikbaar. 

Houtwijzer Gevelbekleding
De vakbeurs Gevel (25 tot en met 27 januari) in Ahoy Rotterdam vormt het uitgelezen po
dium voor de lancering van de vernieuwde Houtwijzer Gevelbekleding van massief hout. 
In de publicatie staan praktische informatie, tips en applicatieadviezen over opbouw, 
detaillering en soortenkeuze. De papieren versie van de Houtwijzer wordt op de beurs, via 
de webshop en onder VVNHleden verspreid. De digitale versie is te downloaden op www.
centrumhout.nl. 

Informatiepakket bevestigen plaatmateriaal
Houtachtig plaatmateriaal is een kwalitatief hoogwaardig product voor toepassing in onder 
andere de gevel. Centrum Hout en de sectie Naaldhout van de VVNH maken een informatie
pakket dat gebruikers ondersteunt bij het op een juiste wijze gebruiken en verwerken van 
plaatmateriaal. Belangrijkste aandachtspunten bij montage zijn: het op juiste wijze detail
leren om ventilatie achter het plaatmateriaal mogelijk te maken en het aanbrengen van de 
juiste voegbreedte (dilatatie) tussen de platen. Dit verlengt de levensduur, voorkomt claims 
en zorgt  wellicht in deze tijd nog veel belangrijker  voor tevreden opdrachtgevers. 

De richtlijnen voor het gebruik van de houtachtige plaatmaterialen zijn beschreven in de 
Houtwijzer Houtachtige plaatmaterialen richtlijnen voor gebruik en verwerking. Ook staat 
de informatie verkort geïllustreerd in een nieuwe A5flyer. Een op het plaatmateriaal te 
plakken sticker verwijst met een door de smartphone af te lezen QRcode naar een korte 
instructiefilm. Het informatiepakket wordt op ludieke wijze tijdens de Bouwbeurs 2013 
gelanceerd en verspreid via verkooppunten van VVNHleden. 
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Jeroen Steenvoorden 
Prototype, Studio for Architecture and Urbanism

“In een vroeg stadium van het ontwerpproces 
hebben wij een bezoek gebracht aan het 
Architectenspreekuur. Mede door de informatie van 
Centrum Hout over de materiaal- en verwerkings-
eigenschappen van verschillende houtsoorten en 
de wijze van detailleren, hebben we de architectuur 
van de gevel optimaal af kunnen stemmen op de 
mogelijkheden van Western red cedar hout met  
een fraai lijnenspel als resultaat.”



Houtdatabase.nl
Zo’n 900 opdrachtgevers zoeken per week 
informatie en leveranciers over duurzaam 
geproduceerd hout via www.houtdatabase.
nl in 2012. Centrum Hout constateert een 
groei in het bezoek. Naast product en 
adresgegevens van leveranciers, staan op 
de website praktische infobladen over de 
verschillende legaliteits en duurzaam
heidskeurmerken. In 2012 verschijnen twee 
nieuwe exemplaren: over de Europese 
houtverordening en over bestekbepalingen 
voor het gebruik van duurzaam geprodu
ceerd hout. 

Centrum-hout.nl
De in 2011 vernieuwde website van Centrum 
Hout biedt een goede structuur voor het 
publiceren van activiteiten en ontwikkelin
gen. De website wordt met gemiddeld 900 
bezoekers per week goed bezocht. Om in 
te spelen op de veranderende informatie
behoefte en mediaconsumptie in de markt 
zijn nieuwe brochures via de website gratis 
online beschikbaar. Dit betekent dat de 
webshop voor het bestellen van informatie 
van het web is gehaald. In 2013 zal www.
centrumhout.nl zo ingericht worden dat 
alle publicaties eenvoudig zijn te downloa
den. Voor boeken wordt verwezen naar de 
betreffende uitgeverij. 

Eerste uitgave Cobouw Hout
21 november 2012 verschijnt de eerste Hout
special als speciale bijlage bij de vakkrant 
voor de bouw Cobouw. De uitgave van SDU 
uitgevers wordt mogelijk door bijdragen 
van VVNH/Centrum Hout, NBvT en VHSB. 
Het houtkatern gaat uitgebreid in op ener
giezuinigheid, passief en energieneutraal 
bouwen, renoveren, duurzaam inkopen 
en industrieel bouwen met hout. Verder 
komen innovaties, concepten en nieuwe 
producten aan bod. Cobouw is met 50.000 
lezers een uitgelezen kanaal de houtbood
schap te verkondigen onder aannemers in 
bouw, gww en utiliteit, maar ook onder 
projectontwikkelaars, pensioenfondsen, 
overheden, woningbouwverenigingen, ont
werpers, architecten en adviseurs. 

Twitter
Via @CentrumHout is Centrum Hout nu 
ook te volgen op Twitter. Na een jaar twit
teren en het versturen van zo’n 300 tweets 
over activiteiten en nieuwe ontwikkelingen 
heeft Centrum Hout ruim 800 volgers. De 
meest recente twitterberichten zijn ook te 
vinden op www.centrumhout.nl. 

Lobby en promotieactiviteiten

Voor de productie van hout is weinig energie nodig en met de her-
nieuwbare grondstof kun je duurzaam, flexibel, energiezuinig en 
gezond bouwen. Hout is daarmee hét materiaal van de toekomst. 
Met de scherpere milieu-, en energieprestatie-eisen is het daarom 
het uitgelezen moment om het positieve verhaal van hout actief, 
eenduidig en krachtig uit te dragen. Daarnaast is het belangrijk de 
kansen en mogelijkheden van deze grondstof te maximaliseren in 
normen, regelingen en zogeheten levenscyclusanalyses (LCA’s). 

Sectorbrede publiekscampagne voor hout
Houthandel en andere schakels in de houtketen spreken de behoefte uit het publieke debat 
over hout en houttoepassingen te beïnvloeden. Begin 2012 legt een nieuw geformeerde 
marketingcommissie van vertegenwoordigers van VVNHlidbedrijven contact met een 
groep gelijkgestemde bedrijven om die wens handen en voeten te geven. Machineleveran
ciers, verfleveranciers, timmerindustrie en toeleveranciers van beslag zeggen hun medewer
king toe. Begeleid door Centrum Hout wordt een gezamenlijk projectvoorstel geschreven. 
Een communicatiebureau verleent ondersteuning en verricht een nulmeting. Dit helpt de 
doelstellingen van de campagne te concretiseren, het plan van aanpak te toetsen en de 
resultaten meetbaar te maken. Het streven is zoveel mogelijk branches en bedrijven voor de 
campagne te enthousiasmeren. Afhankelijk van het draagvlak, deelnemersparticipatie en 
beschikbare financiële middelen start medio 2013 een meerjarige publiekscampagne. 

Europees houtpromotieplan
De European Organisation of the Sawmill Industrie (EOS) en de European Timber Trade Fe
deration (ETTF) lanceren in 2012 het Europese houtpromotieplan Wood: Growing Cities. Het 
plan wil Europese organisaties in de bosen houtindustrie een eenduidige positieve bood
schap laten uitdragen over hout(producten), eigenschappen en toepassing. Het in principe 
driejarige plan begint met een proeftijd van een jaar. Betrokken landen zijn naast Neder
land onder andere Italië, Finland, Zweden, Oostenrijk, Spanje en Engeland. Er wordt gewerkt 
aan een toolbox met praktische informatie uit verschillende landen. Op deze manier vindt 
internationale uitwisseling plaats van informatie, beeldmateriaal en voorbeeldprojecten. 

De organisatie bestaat uit een stuurgroep van initiatiefnemers en een werkgroep met 
vertegenwoordigers van een aantal nationale houtcentra, waaronder Centrum Hout. De 
werkgroep levert data en begeleidt het uitvoerende communicatiebureau. Een set kern
boodschappen over hout wordt ondersteund met geverifieerde documentatie. Een centrale 
database is verzamelpunt voor informatie over houtrijke bouwprojecten en beschikbaar 
voor de communicatieactiviteiten van de partners.

Sterkte-onderzoek
Het in 2011 gestarte sterkteonderzoek naar de houtsoorten massaranduba, bilinga, tali, 
okan en eveuss is eind 2012 bijna afgerond. Het inzagen van de speciale testafmetingen in 
het land van herkomst zorgt voor enige vertraging. Het onderzoeksdoel is een zo gunstig 
mogelijke sterkteklassering zeker te stellen. 
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Prof.ir. Hans Ruijssenaars  
Hans Ruijssenaars Architecten

“Was het in de jaren 1970 voor architecten nog ‘not done’ 
om hout te gebruiken, Ruijssenaars bewees keer op keer het 
tegendeel met zijn subtiele, maar prominente houtgebruik. 
Ruijssenaars heeft door zijn durf, inspirerende ontwerpen 
en vasthoudend geloof in de kracht van hout een belang-
rijke en decennialange bijdrage geleverd aan de acceptatie 
van hout als volwaardig bouwmateriaal.” 

Fred Schoorl, voorzitter vakjury Houtarchitectuurprijs 2012
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SKH CTH 99-05
SKH Commissie Toelating Nieuwe Houtsoorten breidt in 2012 de publicatie 9905 Goedge
keurde houtsoorten voor de toepassing in houten gevelelementen uit met warmtegelei
dingswaarden en rekenwaarden voor overspanningen. De 9905 is te downloaden op www.
skh.org (SKH Publicaties). De rekenwaarden worden gebruikt in een NBvTrekenprogramma 
dat te vinden is via http://overspanningen.nbvt.nl.

LCA en EPD
Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de milieubelasting van een grondstof of 
product over de gehele levensduur te bepalen. Er wordt gekeken naar belasting (vooral 
het energiegebruik) die ontstaat bij winning, transport, bewerking en productie van het 
product, toepassing ervan in een gebouw, het gebruiksonderhoud en het uiteindelijk 
verwerken als reststof/afval. LCA’s zijn nuttig voor de verbetering van productieprocessen, 
maar worden in de praktijk vooral gebruikt voor onderlinge productvergelijkingen. 

In Nederland werken meerdere organisaties er hard aan om hun producten in LCA’s zo goed 
mogelijk in beeld te brengen. Noodzaak is niet alleen het Nederlandse milieubeleid, maar 
ook de nieuwe geldende Europese Productrichtlijn (CPR) die over enige tijd fabrikanten 
verplicht een LCA te leveren als onderdeel van de Environmental Product Declaration (EPD). 
Het maken van deze milieuprofielen is niet uitsluitend een extra administratieve last, maar 
voor de bos en houtindustrie ook een kans om de milieuvriendelijkheid van haar producten 
te onderstrepen.

In 2012 werkt Centrum Hout (VVNH) samen met de Nederlandse Branchevereniging 
voor de Timmerindustrie (NBvT) hard aan het verzamelen en samenbrengen van LCA
data in geverifieerde productkaarten voor de Nationale Milieudatabase. Het gaat om 
binnenspouwbladen, dakelementen, kozijnen, binnen en buitendeuren, gevelbekleding 
(twee varianten) en trappen. Het nieuwe Bouwbesluit schrijft vanaf 1 januari 2013 een 
Milieu Prestatieberekening Gebouw (MPG) voor bij de omgevingsvergunningsaanvraag 
voor woon en kantoorgebouwen met een grondoppervlak van meer dan 100 m². Deze 
berekening geeft de totale schaduwkosten van het gebruik van de in het gebouw toegepaste 
materialen. Vooralsnog worden aan de uitkomsten geen eisen gesteld. Over circa twee jaar 
zal naar verwachting wel een maatlat gelden. Met collegaorganisaties vindt overleg plaats 
om het aantal geverifieerde productkaarten uit te breiden. 

SHR wordt op verzoek van Centrum Hout (VVNH) en de NBvT het centrale aanspreekpunt 
op gebied van levenscyclusanalyses. Begin 2013 verwerft het kennis en onderzoeksinstituut 
het predicaat erkend LCAbureau. SHR kent de houtketen goed en kan individuele bedrijven 
met kennis van zaken ondersteunen bij de bepaling van milieugerelateerde vraagstukken 
en het uitvoeren van LCA’s. Hieronder valt ook het opstellen van de in de toekomst voor 
producenten van houtproducten verplichte Environmental Product Declaration (EPD). 

Centrum Hout (VVNH) neemt deel aan de LCAstudie bruggen van AgentschapNL. Hierin 
onderzoeken vertegenwoordigers van de houtsector, beton, staal en kunststofindustrie 
de milieubelasting van twee brugtypen. De tussentijdse resultaten van de onderzochte 
houten fietsbrug zijn bemoedigend. Naar verwachting wordt in 2013 over de uitkomsten 
gecommuniceerd. 

Om te voorkomen dat individuele landen onafhankelijk van elkaar dezelfde LCAdata 
verzamelen, pleit Centrum Hout (VVNH) in Brussel voor een centrale coördinerende rol voor 
CEIBois. Deze overkoepelende organisatie in Brussel verzorgt reeds de communicatie tussen 
het Europees Parlement en de Europese bos en houtindustrie. In 2012 wordt op vele fronten 
gewerkt aan het beschikbaar krijgen van milieugegevens. Uitbreiding en actualisering van 
deze data om hout en houtproducten een prominente positie in de bouw te geven, staat ook 
de komende jaren prominent op de agenda van Centrum Hout (VVNH). 

NEN en EN
In 2012 is Centrum Hout (VVNH) actief betrokken bij herziening van de volgende Europese en Nederlandse normen: 

EN 335 Duurzaamheid van hout en 
op hout gebaseerde producten

Gebruiksklassen zijn herzien waarbij de drie delen zijn samengevat tot één deel. Wolfgang Gard (TU Delft) vertegenwoordigt 
Centrum Hout (VVNH) bij de herziening. De norm is in Duitsland en Engeland al van groot belang. Met het toenemend belang 
dat gehecht wordt aan de duurzaamheid van bouwmaterialen, zal de norm ook in Nederland meer toepassing vinden.

EN 1912 Hout voor constructieve 
toepassingen Sterkteklassen

Gepubliceerd. 

NEN 5493 Kwaliteitseisen voor 
loofhout voor constructies

Opgenomen in deze nieuwe versie. Geert Ravenshorst en JanWillem van de Kuilen (TU Delft) werken aan de omvorming van de 
NEN 5493 tot universele sorteernorm voor (tropisch) loofhout. De bruikbaarheid neemt dan sterk toe.

NEN 5461 Kwaliteitseisen voor hout 
 Gezaagd hout en rond hout

Herzien en gepubliceerd. In dit document zijn vele definities, richtlijnen en meetmethoden vastgelegd waaraan in andere 
normen wordt gerefereerd.

EN 14080 Gelijmd hout/ 
constructiehout

Gewijzigd en ter stemming aangeboden. Met het door Nederland ingediende commentaar is helaas niets gedaan. In 2013 wordt 
over de aangepaste versie gestemd. Nederland is van mening dat de nieuwe versie discriminerend werkt voor het gebruik van 
hardhout en zal tegenstemmen. Hardhoutsoorten worden namelijk niet genoemd in het overzicht van de te verlijmen houtsoor
ten. Daar ieder land een evenredig stemrecht heeft, kan het gebeuren dat de nieuwe EN 14080 ondanks Nederlandse tegenstem, 
toch wordt goedgekeurd. JanWillem van de Kuilen van de TU Delft behartigt de belangen van de houthandel in deze.

 EN 14342 Houten vloeren met als 
onderwerp de CEmarkering van 
houten vloeren

Gewijzigd en aangeboden voor stemming. Namens Nederland heeft MOSO tevergeefs geprobeerd om bamboe als materiaal voor 
vloeren in de norm in te passen. Een (voor) norm specifiek over bamboe vloeren is in de maak.

EN 14915 Massief houten wand, 
plafond en gevelbekleding

Het achtergronddocument voor CEmarkering van massief houten bekleding van gevels, wanden en plafonds. De norm is 
aangepast en beschikbaar voor commentaar. Een volledige herziening start in 2013 en duurt zeker twee jaar. Tot dan is de huidige 
aangepaste versie van toepassing. De commentaarperiode loopt tot en met 7 juni 2013.

BRL
Centrum Hout (VVNH) is actief betrokken bij de herziening van de door SKH beheerde beoordelingsrichtlijnen (BRL) die 
de basis vormen voor KOMOcertificering. 

BRL 0602 Brandvertragend behan
delen van hout d.m.v. de vacuüm en 
druk methode

De herziening door ontwikkelingen in de praktijk vindt in 2013 plaats.

 BRL 1705 Triplex Herzien en wordt in 2013 gepubliceerd.

BRL 4103 Houten en houtachtige 
gevelbekledingssystemen

Herzien en beschikbaar voor commentaar. Definitieve vaststelling volgt in 2013.

BRL 0812 Geprofileerde delen voor 
timmerwerk

Herzien en gepubliceerd voor gebruik.

BRL 2301 Visueel gesorteerd 
naaldhout

In herziening en in 2013 gereed.
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Kaap Skil, museum van jutters  
en zeelui te Oudeschild (Texel) 
Mecanoo architecten

“Pure poëzie in hout. De con-
touren van dit stoere eigentijdse 
ontwerp, schikken zich naadloos 
in het karakteristieke wadden-
landschap. De transparantie 
van de gevel lijkt het woeste 
wolkenspel boven het museum 
te absorberen. Zon, wind, water. 
Elke minuut tussen dag en nacht 
verraadt de houten gevel een 
ander patroon, ademt een ander 
gevoel, een andere intensiteit.  
Dit is een gebouwontwerp met 
een gelaagdheid in gevel, die 
gevelbekledingen overstijgt.  
Een architectonisch icoon.” 

Fred Schoorl, voorzitter vakjury  
Houtarchitectuurprijs 2012

H
O

U
TA

RCHITECTUURPRIJS

• houtprijs 2012
 •2
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centrum-hout.nl 
houtinfo.nl 
houtdatabase.nl

Houtinformatielijn 
0900 532 99 46   
(€ 0,15 p/m)

Is het Centrum Hout 
pocketjaarverslag al uit 
deze publicatie gehaald? 
Surf dan naar: 

www.centrum-hout.nl

Bestuur
Het bestuur van Centrum Hout bestaat uit vertegenwoor
digers van de houthandel (VVNH), timmerindustrie (NBvT), 
bouw (Bouwend Nederland), architectuur (MIII architecten) 
en onderwijs (TU Delft). Het bestuur fungeert tevens als 
redactieadviesraad voor Het Houtblad. Het bestuur komt 
in 2012 vier keer bijeen. De heren P.J. Fraanje, D.P. Wilkens,  
R. Bus en H.J. ten Bouwhuis nemen in 2012 afscheid van  
het Centrum Hout bestuur. Mevrouw H. Visser en de heer 
G. de Ruijter treden tot het bestuur toe. 

Als het om hout gaat.

Bibliotheek Boekenberg  
te Spijkenisse  
MVRDV

“Het glazen dak van De Boeken-
berg wordt gedragen door een 
houten draagconstructie, waar-
van de enorme, goed gedetail-
leerde spanten zich ritmisch her-
halen. De houtconstructie bepaalt 
in hoge mate het architectonische 
beeld. Een andere materiaalkeuze 
dan hout zou het gebouw zijn 
warmte en uitnodigende karak-
ter hebben doen verliezen. Een 
ontwerp met voorbeeldig hout-
gebruik getuigende van durf en 
pure Hollandse tegendraadsheid, 
die navolging behoeft.” 

Fred Schoorl, voorzitter vakjury  
Houtarchitectuurprijs 2012
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“We zijn continu 
bezig onszelf op 
nieuw uit te vinden”

“Er is de afgelopen vijf jaar veel gebeurd 
in de meubel en vloerenindustrie. De 
sectoren liggen ons na aan het hart, we 
houden het assortiment zo volledig mo
gelijk aan voor de kleinere specialistische 
bedrijven, maar we zien toch een behoor
lijke krimp. Het consumentenvertrouwen 
is tanende, men investeert niet. Dat bete
kent als gespecialiseerd houtleverancier 
op zoek naar alternatieven: nieuwe pro
ducten, nieuwe klanten, nieuwe markten. 
En daar zijn we volop mee bezig, bijvoor
beeld in tuinhout.”

Reinier Taapken
Algemeen directeur 
LTL Woodproducts Vianen 
en Salamanca Lumber 
Co Salamanca (VS)

LTL Woodproducts (han-
delsnaam van Leyenaar 
Taapken Lamaker B.V.) te 
Vianen levert een breed 
gamma aan houtsoor-
ten voor de momenteel 
stugge en moeilijke 
meubel- en interieursec-
tor. De onderneming is 
onder andere specialist 
in Europees eiken. De  
productiegerichte meu-
belindustrie verplaatst 
zich naar Azië: eerst 
China, nu naar Vietnam, 
Maleisië  en Indonesië. 
Meereizen is voor LTL 
geen optie. Dat betekent 
je assortiment voor je 
bestaande klanten hand-
haven en op zoek gaan 
naar nieuwe product-
marktcombinaties. 
Detail van een eiken trap 
in het LTL-hoofdkantoor 
in Vianen.

Jaarverslag VVNH 2012  |  2524



Hardhout
 
Marktontwikkelingen 2012
 
Ondanks slechte marktomstandigheden in 2011, start de bouw 
in 2012 redelijk goed. De hapering treedt echter al snel op. De al 
eerder geconstateerde verschuiving van hout uit het Verre Oosten 
naar producties uit Afrika is in het tweede halfjaar gedeeltelijk 
tenietgedaan. Redenen zijn een zwakkere dollar en lagere prijzen 
uit Azië. De bouw en toeleveranciers rekenen na de verkiezingen 
in september 2012 op de politiek. Helaas voeden de plannen de 
onzekerheid over hypotheken en werkgelegenheid en brokkelt het 
consumentenvertrouwen verder af. 

Faillissementen in de bouw teisteren 
de markt en veel leveranciers kampen 
met kredietverzekeringsproblemen. 
2012 sluit af met een beroerde de-
cembermaand waarmee de slechte 
vooruitzichten voor de bouw in 2013 
een feit zijn. De branche kan niet meer 
dan op de tellen passen en samen met 
de NBvT flink de concurrentie aangaan 
met kunststof en ander substituten. 

De tuinsector en doe-het-zelfbranche 
zijn net als de bouw om veelal dezelfde 
redenen niet dynamisch. Door een lan-
gere winter houden consumenten de 
hand op de knip. Er wordt nauwelijks 
verhuisd (en geklust) en de modesmaak 
lijkt te verschuiven naar andere mate-
rialen. Samen met de ruime voorraden 
maakt dit het er voor de houtleveran-
ciers niet gemakkelijker op. De hoop is 
gevestigd op een mooi voorjaar in 2013.

Voor de leveranciers aan de grond-, 
weg- en waterbouw is 2012 redelijk 
tot goed. Een belangrijke producent 
in Kameroen gaat failliet en staakt 
de activiteiten. Samen met minder 
zaagcapaciteit in Nederland houdt 
dit de krimpende markt in balans. De 
vooruitzichten zijn onzeker. Onduide-
lijk is hoe aangekondigde overheidsbe-
zuinigingen voor 2013 uitpakken. Tot 
slot geldt voor de gehele hardhout-

markt dat in 2013 de invloed van de 
Europese houtverordening zal blijken. 

Legaliteit en duurzaamheid 
Het sectiebestuur volgt de aanloop 
naar de Europese houtverordening op 
de voet. Op verzoek van het ministerie 
van Economische Zaken en de Ne-
derlandse Voedsel en Warenautoriteit 
levert het sectiebestuur input om on-
duidelijkheden weg te nemen. Binnen 
de European Timber Trade Federation 
helpt de sectie bij het opstellen van het 
basisdocument met zorgvuldigheidsei-
sen voor houtimporteurs. Ook worden 
moeilijkheden van de implementatie 
onder de aandacht gebracht. 

Begin 2012 is er discussie over de 
zogeheten self-declaration die 
FSC-deelnemers geacht worden te 
tekenen. Bert van Veldhuizen en Arjan 
Alkema van FSC Nederland worden 
uitgenodigd de achtergrond van de 
verklaring toe te lichten. Ook worden 
de mogelijkheden tot nauwere samen-
werking verkend. 

Douane overleg GNcode
In september constateren verschillen-
de leden dat douaneambtenaren con-
troles van ingeklaarde houtproducten 
anders beoordelen dan voorheen. Een 
werkgroep van douane, aangevers 

en sectiebestuursleden richt zich op 
het oplossen van het geconstateerde 
controleprobleem. Voor de toekomst 
formuleren partijen een heldere 
indeling van de grote diversiteit aan 
bewerkte houtproducten. 

Technische onderwerpen
Het sectiebestuur is in 2012 bij een 
aantal technische onderwerpen 
betrokken, waaronder de EN 1912, EN 
335, NEN 5461, EN 14915, EN 14342, EN 
14080, SKH CTH 99-05, BRL 4103, BRL 
0812, onderzoek naar de sterkte van de 
houtsoorten massaranduba, bilinga, 
tali, okan en eveuss en onderzoek naar 
het brandgedrag van brandvertragend 
behandeld hout met een verflaag.

Europese koepelorganisatie ETTF, 
Hardwood Section 
De Europese houtverordening vormt in 
2012 het belangrijkste agendapunt van 
de European Timber Trade Federation. 
Op 22 juni neemt de heer P.A. van den 
Heuvel in Brussel deel aan een verga-
dering hieromtrent en op 23 november 
zijn de heren A. Wesselink en P.A. van 
den Heuvel in Athene aanwezig.

Bestuur 
Het sectiebestuur vergadert in 2012 
driemaal. Er vinden geen bestuurs-
wisselingen plaats.

Vervolg interview Reinier Taapken:

“Inspelen op verandering zoek je altijd eerst 
in je eigen organisatie door een betere 
marktbewerking en een intensiever contact 
met relaties. Maar in dit geval is dat onvol-
doende om het tij te keren. De gemiddelde 

ordergrootte is dusdanig afgenomen dat het 
allemaal veel arbeidsintensiever wordt. Onze 
verkoopafdeling is uitgebreid, en we hebben 
alle facetten van onze marketing verbeterd. 
Dus onder andere meer e-mail met specifieke 
aanbiedingen en zoekmachine-optimalisatie 
voor de website. En je moet natuurlijk zorgen 
dat het product dat je aflevert precies voldoet 
aan de kwaliteit en prestatie die de klant 

verwacht. Vroeger bracht je een vracht-
wagen, nu een bundel. De klant is nu veel 
kritischer. We hebben het voordeel dat onze 
dochtermaatschappij in de Verenigde Staten 
goed draait. Dat brengt evenwicht. Wij zijn 
specialist in Europees eiken, zowel Frans, 
Duits, Pools als Slavonisch. Als wij het van 
Frankrijk via Nederland naar Maleisië moeten 
verschepen heb je toch een achterstand. Dat 
kunnen de leveranciers zelf ook. Dus kijken 
we dichterbij, naar regio’s waar we wel een 
rol kunnen spelen, zoals Scandinavië. In eigen 
land is voor ons tropisch assortiment de gww-
sector een groeimarkt, bijvoorbeeld damwan-
den. Vlonders en tuinhout zijn voor ons een 
segment waarin wij autonome groei scoren. 
Voor decking hebben we een eigen profiel 
met een eigen klik-systeem ontwikkeld en dat 
loopt goed. Door het beperkte houtaanbod 
uit eigen land weten we één ding zeker: de 
houthandel zal altijd blijven bestaan. Herstel 
duurt lang, maar het gaat straks wel weer 
beter in Nederland. Nu is het zaak er zo goed 
mogelijk door te komen, zodat je straks als het 
consumentenvertrouwen herstelt en de uitga-
ven stijgen, je er weer van kunt profiteren.”

“De Nederlandse
houthandel  
zal altijd blijven 
bestaan”
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“We zijn
bewust klein  
en flexibel”

“Van de vier personeelsle
den op kantoor, tot de zes 
op de werf en zagerij, ieder
een kent onze Top 15klan
ten, de contactpersonen 
en zijn specifieke wensen/
eisen. En dan kun je je als 
houthandel toch duidelijk 
onderscheiden. Langdurige 
relaties onderhouden is 
geven en nemen, en op het 
juiste moment op de juiste 
plaats zijn en dit  speelt nu 
veel meer dan vroeger.  
Zowel bij de inkoop in 
Afrika als bij de verkoop  
in Nederland.”

Fred Verver
Directeur Van Ierssel Houtimport  
Etten-Leur

Van Ierssel Houtimport 
te Etten-Leur (onder - 
deel van Koninklijke  
Boogaerdt Groep) 
bedient als import-
bedrijf van tropische 
houtsoorten uit Afrika 
en Azië met een eigen 
zagerij voornamelijk 
de carrosserie- en de 
grond-, weg- en water-
bouw. In dat segment 
voert naast bilinga, 
azobé de boventoon. 
Hiernaast is de trappen- 
en timmerindustrie een 
belangrijke doelgroep. 
Zoals hier de trappen bij 
de duinovergang op de 
Tweede Maasvlakte. 
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Naaldhout
 
Marktontwikkelingen 2012
 
Net als het jaar ervoor wordt 2012 gekenmerkt door een wereldwijd 
gebrek aan vraag. Alleen Noord-Afrika en het Midden Oosten blijven 
op goed niveau, ondanks de politieke instabiliteit in deze regio. In 
vrijwel alle Europese landen loopt de bouwactiviteit nog verder terug, 
waardoor de houtvraag onder grote druk blijft staan. De meeste 
zagerijen schrijven dan ook in 2012 weer rode cijfers. Vanwege de 
sterke Zweedse kroon ten opzichte van de euro is de situatie vooral in 
Zweden het meest schrijnend. 

In het voorjaar lijkt er even sprake van 
een opleving. De prijsverhogingen uit 
die periode verdwijnen na de zomer-
vakantie echter weer. Het prijsniveau 
van gezaagd naaldhout is aan het eind 
van 2012 min of meer hetzelfde als 
aan het begin van het jaar. Toch ein-
digt 2012 niet geheel in mineur. In de 
VS en Canada trekt de bouwmarkt fors 
aan, waardoor de houtprijzen in die 
regio explosief stijgen. Eind 2012 ligt 
de bouwproductie in de VS op circa 
900.000 eenheden, een verdubbe-
ling ten opzichte van het dieptepunt 
tijdens de crisis. Dit biedt een aantal 
grotere Europese producenten de mo-
gelijkheid aanzienlijke volumes naar 
Noord-Amerika te verschepen en het 
Europese overaanbod te temperen. 
Deze positieve ontwikkeling en verdere 
productiebeperkingen bij de Europese 
zagerijen bieden voor 2013 een redelijk 
perspectief om uit de dieprode cijfers 
te komen.

Helaas zijn er over de binnenlandse 
hout- en bouwmarkt nauwelijks po-
sitieve zaken te melden. De huizen-
markt loopt verder terug, leegstand 
in kantoren breekt alle records en de 
overheid bezuinigt noodgedwongen 
fors op infrastructurele werken. Ook 
de verkiezingen in 2012 brengen geen 
impuls voor de bouw. De nieuwe 

regering focust op terugdringing van 
het begrotingstekort door bezuinigin-
gen (en daarmee lastenverzwaringen). 
Er wordt van overheidszijde helaas 
geen geld gestoken in impulsen om 
de bouw uit het slop te trekken. Op-
lopende werkloosheid zorgt voor een 
verdere daling van het consumenten-
vertrouwen. Net als de Scandinavische 
zagerijen verkeren ook de Nederlandse 
houthandelaren en houtverwerkende 
industrieën in zwaar weer. 

Technische en overige onderwerpen
De sectie Naaldhout zet zich ook dit 
jaar in om het aandeel duurzaam 
geproduceerd naaldhout in de keten 
te laten groeien tot 100%. Herhaald 
overleg met FSC moet toelating van 
landenstandaarden tot de controlled-
wood-status mogelijk maken en 
tevens een versnelde oplossing bieden 
voor het bijmengen van andere 
houtstromen in de FSC-handelsketen. 
Het sectiebestuur buigt zich daarnaast 
over de gevolgen van de Europese 
houtverordening (EUTR) voor naald-
houtstromen, de BRL 2103, BRL 4103, 
SKH Publicatie 99-05, EN 1912, NEN 
5461 en de dataverzameling voor 
de levenscyclusanalyse Naaldhout. 
De sectie is vertegenwoordigd in de 
normcommissies 353 001 Hout, TC 
175, TC 38 en Stichting Kringloop 

Hout. Verder hebben de leden kritisch 
gekeken naar het nieuwe Softwood 
Contract.

International Softwood  
Conference (ISC)
De naaldhoutconferentie ISC op 18 
en 19 oktober in Stockholm wordt 
namens de VVNH bezocht door 
vertegenwoordigers van de sectie 
Naaldhout, zijnde de heren P. Krook, 
P.A. van den Heuvel, D.P. Wilkens 
en W. Schnitger. De agenda bevat 
marktontwikkelingen en prognoses 
in de verschillende werelddelen, de 
Europese houtverordering (EUTR) en 
Europese samenwerking op houtpro-
motiegebied. 

Bestuur
In 2012 stelt de heer H.A. van Drim-
melen zijn zetel ter beschikking om 
andere bestuurstaken binnen de ver-
eniging te kunnen vervullen. De heer 
A.W.S.C. Liebregts wordt herkozen 
voor een nieuwe bestuurstermijn. De 
heer J.M.E. van Esser is toegevoegd 
aan de Raad van Arbiters Naaldhout. 
Het bestuur van de sectie Naaldhout 
komt in 2012 vier keer bijeen. 

Vervolg interview Fred Verver:

“Inkopen voor de Nederlandse markt in Afrika 
is momenteel in het kader van de juiste kwali-
teit en maatvoering best lastig. Alles gaat naar 
China en naar India. Deze landen betalen 
vooruit en stellen weinig eisen. Door onze 

langjarige contacten hebben we gelukkig 
bewezen een goede partner te zijn. We gaan 
niet alleen voor de gemakkelijke houtsoorten 
en maten, maar denken ook mee met onze 
leveranciers. Ook hier is het geven en nemen. 
We willen daarom liefst langdurige partner-
schappen aangaan.

We zijn door ons klantenbestand in de gww 
een laat-cyclisch bedrijf. De crisis is bij ons 
later begonnen. Nadeel is dat we ook het 
herstel later tegemoet kunnen zien. Gelukkig 
hebben we niet te klagen. Door de afname 
van de Nederlandse zaagcapaciteit in azobé 
stammen, kregen wij het ook drukker. En on-
danks de malaise kunnen we de laatste jaren 
gelukkig toch nog wat verdienen. We benade-
ren klanten direct per project en via mailin-
gen. De vertegenwoordiger die zijn standaard 
rondje rijdt is passé. Onze klanten waarderen 
dat en blijven ons mede daarom trouw. 

We zijn bewust klein en flexibel. Ons perso-
neel is deskundig, multi-inzetbaar en neemt 
werk van elkaar over. De kleine zelfstandige 
houthandels doen het in vergelijking met de 
grote ketens niet eens zo slecht. Hoe groter, 
hoe meer zorgen zeg ik altijd. 

Ons motto: Verkoop op deskundige wijze 
hout, en geen onzin! Uiteindelijk gaat het er 
om dat er een goed product is geleverd, de 
klant tevreden is en wij onze naam daarmee 
hoog hebben gehouden. Deskundigheid en 
betrouwbaarheid is wat Van Ierssel wil dat 
beklijft bij haar klanten, zodat ze graag nog 
eens terugkomen.”

“Verkoop op
deskundige  
wijze hout, en 
geen onzin!”
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“Hout is een prachtig pro
duct. Het leeft, het geeft. 
Al zijn we zes dagen per 
week open, we zijn een 
houthandel en geen bouw
markt. Dus we verkopen 
geen tuinverlichting, heb
ben geen gratis broodjes 
rookworst en op zaterdag 
geen bloemen. Met het lig
gende assortiment hout en 
houtproducten en de eigen 
machinale zijn we snel en 
flexibel. De aanvraag die 
vanochtend komt, moet 
vanmiddag geleverd wor
den. In deze tijd moet je 
snel kunnen handelen.”

Patric van der Speld
Algemeen directeur  
Hoogendoorn Hout Reeuwijk

Hoogendoorn Hout (23 
werknemers) te Reeuwijk 
levert aan de bouw, 
de grond-, weg- en 
waterbouw, de hovenier 
en in mindere mate 
aan de particulier in 
Midden-Nederland. Het 
assortiment omvat zo-
wel hardhout, naaldhout 
als plaatmateriaal. Naast 
tuinhout produceert 
de inmiddels 50-ja-
rige onderneming in de 
eigen machinale ook 
verpakkingsmateriaal 
en maatwerkproducten 
zoals plantenbak-
ken, schuttingen en 
beschoeiingsschotten. 
“Als het maar van hout 
is”. Een mooi voorbeeld 
is de binnentuin Emma’s 
Hof in Den Haag, 
genomineerd voor de 
Gouden Piramide 2012, 
winnaar van de Mooiste 
Tuin 2013 en de Oranje 
Fonds Kroonappel 2013 
met FSC louro gamela, 
FSC massaranduba en 
FSC angelim vermelho. 

“Je moet 
jezelf en
je product 
blijven 
promoten”
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35

Plaatmateriaal
 
Marktontwikkelingen 2012
 
De markt voor houtachtige plaatmaterialen kenmerkt zich in 2012 
op alle terreinen in het algemeen en de bouw in het bijzonder door 
verder dalende volumes. De aanbodzijde past zich hier overigens 
steeds sneller op aan. Diverse sluitingen van (met name Europese) 
productielijnen en het faillissement van een aantal fabrikanten, 
leiden tot een verminderd aanbod en een betere aansluiting op de 
dalende vraag. De prijzen blijven daardoor grotendeels overeind. 
Het aanbodoverschot constructieplaten wordt beperkt door het 
afbranden van een grote productie-unit in Chili.

In 2012 is een duidelijke verschuiving 
in de plaatmateriaalmarkt zichtbaar. 
De daling van duurdere (top)produc-
ten is forser dan die van de voordeli-
gere alternatieven. De koper kiest op 
prijs, waarbij het voor de houthandel 
meer dan ooit zaak is professioneel te 
adviseren over het juiste product voor 
de betreffende toepassing. 

De plaatmateriaalhandel is mondiaal 
en onderhevig aan ontwikkelingen 
in de diverse opkomende landen. 
Fabrikanten uit China, Rusland en 
Brazilië richten hun afzet steeds meer 
op de groeiende thuismarkt. Vaak is 
die lokale markt voor hen lucratiever 
en minder veeleisend. De verwachting 
is dat deze ontwikkeling aanhoudt en 
het belang van Europa op het interna-
tionale speelveld verder afneemt. 

Tegen het einde van 2012 wordt de 
impact van de Europese houtver-
ordering (EUTR) duidelijk. De vraag 
naar gecertificeerd hout neemt toe 
en voert de druk op in groeigebieden 
met een verhoogd risico op illegale 
kap. Veel zaken over de feitelijke im-
plementatie worden pas in de loop 
van 2013 duidelijk.

Technische en andere onderwerpen
Het sectiebestuur zet zich onvermin-
derd in voor het vergroten van het 
aandeel duurzaam geproduceerd 
hout en plaatmateriaal. Ondanks de 
moeilijke economische ontwikkelin-
gen blijft het aandeel constant. Op 
normtechnisch gebied wordt intensief 
gewerkt aan de BRL 1705 - Triplex. Ook 
krijgen marketingondersteunende 
activiteiten aandacht. De montage 
van plaatmaterialen aan de gevel blijft 
voorlichting behoeven. De uitgave 
‘Wenken voor gebruik en verwer-
king van plaatmaterialen’ wordt met 
hulp van Centrum Hout vereenvou-
digd heruitgegeven in een voor de 
doelgroep passend middel. Verder is 
gekeken naar de mogelijke gevolgen 
van de EUTR voor de import van plaat-
materiaal en de douaneregelingen. De 
sectie werkt mee aan het marktrap-
port Plaatmateriaal ten behoeve van 
de European Timber Committee. 

Bestuur
In 2012 wordt afscheid genomen van 
bestuurslid en voorzitter H. Lozeman. 
Zijn zetel wordt ingenomen door T. 
Schipper (Stiho). N. Boelema wordt 
gekozen tot voorzitter. Verder neemt 
het bestuur afscheid van de bestuurs-
leden B. van Schelt en J. Schuil. Tot het 
bestuur treden vervolgens toe de he-
ren H.A. van Drimmelen (Houtgroep 
Van Drimmelen) en Kees Hoogen-
doorn (Houthandel Alblas). De heer D. 
Zonneveld wordt geïntroduceerd als 
beoogd opvolger van G. Jongh. Het 
bestuur komt in 2012 vier keer bijeen.

Vervolg interview Patric van der Speld:

“Doordat we ons breed oriënteren, hebben 
we onze omzet altijd nog weten te halen. In 
het vierde kwartaal 2012 kwam de omzet wel 
onder druk te staan. Vier jaar geleden zijn we 
dichter bij de bron gaan inkopen. Dat kost 

je veel tijd en energie en er gaat veel geld in 
de voorraad zitten, maar die stap is voor ons 
wel goed geweest. Je moet scherp en snel 
zijn en overal op inhaken. Niet direct ‘nee’ 
zeggen, als het maar ‘strict to business’ blijft: 
hout en houtproducten. Als een klant vraagt 

‘er een paar pallets stenen bij te regelen’ dan 
zeggen we ‘nee’. Doe je dat wel, dan is je 
verkoopapparaat daar druk mee bezig, terwijl 
je eigen dure voorraad blijft staan. Ik denk dat 
die keuze onze winst is geweest. We hebben, 
tegen de trend in, het bedrijf de laatste jaren 
ook machinaal uitgebreid. Het zelf zagen en 
bewerken kost geld, maar het voordeel is dat 
je kunt schakelen als je een order hebt. We 
verkopen meer hout daardoor. De markt is 
moeilijk, de concurrerende materialen zijn 
in opkomst. We vinden de houtbranche in 
zijn geheel te passief. De houtcomposiet- en 
kunststofbranche zijn actiever op dit vlak. 
Ze zitten bij de bestekschrijvers, de overheid 
en op beurzen met grote stands. De hout-
branche mist de collectieve promotie. Twee 
keer per jaar staan we op de GWW-beurs 
met een grote stand met alleen maar hout. 
We sponsoren hout(producten) en zijn actief 
op dit vlak. Als ik als consument kijk naar de 
bouwmarktfolders, zie ik regelmatig compo-
siet en kunststof. Dat ziet de hovenier ook en 
dan denk ik bij mezelf: “Ja houtbranche, aan 
de bak. We moeten onze mooie houtproduc-
ten breed onder de aandacht brengen.” 

“Het voordeel
van zelf zagen 
en bewerken is 
dat je snel kunt 
schakelen”
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“ Onder 
steunen en 
ontzorgen”

“We zijn specialist. Als wij 
een houtsoort voeren, wil
len we compleet zijn en een 
breed assortiment kunnen 
aanbieden van zowel ruw 
hout als gevingerlast en/
of gelamineerd. We zien 
een sterke toename van 
de vraag naar duurzaam 
geproduceerd hout. De 
toepassing van hout aan 
de gevel vraagt kennis. 
Ons streven is dan ook die 
te leveren en onze klanten 
te ontzorgen. Wij willen 
backoffice en kenniscen
trum zijn tussen verwerker 
en verkoper. Kortom, alle 
onderdelen bieden om een 
gevelproject tot een goed 
eindresultaat te brengen.”

Erik Leeuw
Directeur  
Van Dam Bunnik

De voorraadhoudende 
importeur Van Dam 
Bunnik (33 personeels-
leden en onderdeel 
van PontMeyer) levert 
aan de houthandel en 
aan grote industriële 
verwerkers. Al jaren is 
de onderneming gespe-
cialiseerd in houtsoorten 
voor geveltimmerwerk 
en gevelbekleding. En 
daar hoort een brede 
adviesfunctie bij. Op 
de foto het Nautisch 
Kwartier in Huizen: ce-
der gevelbekleding met 
sapeli kozijnen. 
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Organisatorische zaken
 
De consequenties van de economische omstandigheden voor zowel  
de leden als voor de vereniging lopen in 2012 als een rode draad door  
alle bestuursbijeenkomsten, sectiebestuursvergaderingen en 
ledenbijeenkomsten heen. De samenwerking met collega-organisaties  
wordt geïntensiveerd en leidt onder andere tot het in de steigers  
zetten van een Green Deal. Om de leden in de huidige moeilijke  
periode tegemoet te komen, wordt tijdens de ledenvergadering aan  
het eind van het jaar een versoberde contributieregeling vastgesteld.  

Bestuur
Het VVNH-bestuur vergadert in 2012 
zesmaal. De belangrijkste onder-
werpen ter tafel zijn in willekeurige 
volgorde: het VVNH-dienstenpakket 
en -activiteiten, samenwerking met 
en verhuizing van de Hibin naar het 
VVNH-pand in Almere, de oprichting 
van BouwtoeleveringNL, implementa-
tie en consequenties van de Europese 
houtverordening en aanpassing van 
de contributieregeling 2013. 

Wisseling VVNHvoorzitterschap
Tijdens de ledenvergadering op 20 juni 
in het Zaans Museum op de Zaanse 
Schans draagt Cees Boogaerdt de 
voorzittershamer over aan Harry Gras 
(Gras Houtimport Zaandam). Cees 
Boogaerdt wordt tijdens dezelfde ver-
gadering benoemd tot erevoorzitter 
en treedt daarmee in de voetsporen 
van de heren K.W. Kuperus, H.W.F. 
Scholte en J.N. van de Stadt. Hij en de 
aanwezige erevoorzitters ontvangen 
een gouden VVNH-speld. 

Samenwerking VVNH en Hibin onder 
BouwtoeleveringNL
De diverse overlegrondes die aan de 
samenwerking tussen VVNH en Hibin 
voorafgaan, resulteren in juli 2012 in 
de verhuizing van het Hibin-secreta-
riaat naar het VVNH-kantoorpand in 
Almere-Buiten. Medewerkers van bei-
de secretariaten werken na de zomer 
gezamenlijk op de eerste verdieping 
van het kantoorpand. Inhoudelijke 
onderwerpen als de afstemming van 
de bedrijfstakpensioenfondsregelin-
gen, governancestructuren en com-
municatie over cao’s zijn dan reeds 
voortvarend ter hand genomen. Eind 
2012 komt een gezamenlijke VVNH/
Hibin-werkgroep tot een gezamenlijke 
conceptpensioenregeling. 

Op 18 september 2012 bundelen VVNH 
en Hibin hun lobby- en ketensamen-
werkingsactiviteiten in de federatieve 
vereniging BouwtoeleveringNL. De 
vereniging beoogt het totale bouwvo-
lume te vergroten en de rol van toele-
veranciers aan de bouw te benadruk-
ken. Het bestuur bestaat uit de heren 
Harry Gras en Anne Schouten (respec-
tievelijk voorzitter en bestuurslid van 
de VVNH) en Eric Snijer (Saint Gobain) 
en Gert Smit (voorzitter Hibin). 

Samenwerking VVNH en NBvT – 
Bewust met hout
De bestuursdelegaties VVNH en NBvT 
vergaderen in 2012 tweemaal. De 
totstandkoming en aanvraag van de 
Green Deal op 28 februari 2012 vormt 
een belangrijk overlegonderwerp. De 
mogelijkheden voor een structurele 
samenwerking op het gebied van 
de Green Deal en een meerjarige 
publiekscampagne resulteren in 2013 
mogelijk in een formele samenwer-
king. 

Reorganisatie VVNHsecretariaat
Anticiperend op de dalende in-
komsten 2013 die voortkomen uit 
de aangepaste contributieregeling, 
wordt eind 2012 het besluit genomen 
van twee secretariaatsmedewerkers 
afscheid te nemen. 

Vervolg interview Erik Leeuw:

“De architectonische vrijheid in Nederland is 
een groot goed, maar de uitvoering van een 
ontwerp kan in de praktijk wel eens leiden 
tot uitdagingen. Hier begint ons vak als 
gevelspecialist. Wij willen graag meedenken 

om tot duurzame oplossingen te komen. Op 
gevelgebied adviseren we over houtsoorten, 
uitvoering, bewerkingen en afwerking. Er 
moet vertrouwen zijn. Maar zelf monteren 
doen we niet. We willen niet op de stoel van 
onze klant gaan zitten.

Het actualiseren van de BRL 4103 Gevelbe-
kleding die nu ter beoordeling ligt, zal een 
aantal veranderingen op het gebied van 
soorten, bewerking en behandeling met zich 
meebrengen. Wij spelen daar op in door een 

breed pakket (gevel-)houtsoorten beschik-
baar te hebben om aan de vraag te voldoen. 
Overheid en beleggers willen meer en meer 
duurzaam geproduceerd hout, daarom 
hebben we al onze soorten in FSC of PEFC 
beschikbaar. 

Op onze anderhalf jaar geleden gelanceerde 
nieuwe website, hebben we aparte pagina’s 
gevelbekleding gecreëerd met informatie over 
brandvoorschriften, verwerkingen en CE-nor-
meringen. Tevens vinden bezoekers hier een 
overzicht van alle standaardmodellen die we 
vanuit voorraad leveren. We nodigen klanten 
ook uit om op de werf te komen kijken. Die 
openheid en transparantie is belangrijk. Als je 
alleen over prijs praat, ben je de ene keer de 
goedkoopste en de andere keer de duurste. 
Het assortiment, onze kennis en manier van 
klantbenadering moet een rol spelen om voor 
ons te kiezen. We hebben net als ieder ander 
last van de economische tegenwind, maar ik 
heb één ding geleerd van klagen, je schiet er 
niets mee op, je moet handelen. Onze focus is 
volledig verkoopgericht. Wij deden historisch 
alleen de industrie, en daar komt de laatste 
jaren meer en meer de handel bij.”

“Onze focus 
is volledig 
verkoopgericht”
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Ledenvergaderingen
De leden komen in 2012 twee keer 
bijeen. De eerste algemene ledenver-
gadering vindt plaats op 20 juni op de 
Zaanse Schans. Het ook voor niet-
leden toegankelijke openbare deel 
staat geheel in teken van het afscheid 
van oud-directeur en huidig bestuurs-
adviseur André de Boer. Gedurende 
zijn veertigjarige SWH-, Houtbond- en 
VVNH-carrière zijn flinke stappen gezet 
in het verduurzamen van de houtke-
ten. Gezien de veranderingen en de 
invloed die de VVNH en zijn directeur 
hierop nationaal en internationaal 
hebben gehad, staat het afscheids-
symposium in het teken van duur-
zame houthandel in verleden, heden 
én toekomst. De ledenvergadering op 
28 november wordt gehouden in het 
nabijgelegen Filmhuis en gecombi-
neerd met de Nationale Houtdag in 
de Nieuwe Kerk in Den Haag. Tijdens 
de vergadering bekrachtigen de leden 
het voorstel de contributieregeling 
aan te passen. De houtpromotiehef-
fing wordt afgeschaft en er vindt een 
aanpassing plaats van de staffeling 
van de variabele contributie. Erevoor-
zitter de heer J.N. van de Stadt krijgt 
in verband met verhindering op 20 
juni bij deze gelegenheid de gouden 
VVNH-erevoorzittersspeld opgespeld 
door voorzitter Harry Gras. 

CEES BOOGAERDT, 25 JAAR BESTUUR VVNH 

De heer Cees Boogaerdt treedt in 1988 toe 
tot het dagelijks bestuur. In 1995 volgt hij 
de heer K.W. (Klaas) Kuperus op als lid van 
het presidium. Als het presidium in 2001 als 
bestuursorgaan wordt opgeheven, volgt 
Boogaerdt’s officiële benoeming  tot voorzit
ter van de VVNH. Die functie vervult hij tot 
de ledenvergadering van 20 juni 2012. Naast 
de genoemde bestuursfuncties is de heer 
Boogaerdt vanaf 1988 actief in de Sociale 
Commissie en maakt hij onderdeel uit van 
de caoonderhandelingsdelegatie. Daarnaast 
is hij vanaf 1987 tot en met 2007 bestuurslid 
van de sectie Technische Zaken en heeft 
hij vanaf 1978 zitting in het sectiebestuur 
Hardhout. Bij zijn terugtreden wordt de heer 
Boogaerdt benoemd tot VVNHerevoorzitter 
en gedecoreerd met de gouden VVNH
erevoorzittersspeld.

ANDRÉ DE BOER, 40 JAAR HOUTBELANGEN

Op 20 maart 2012 is ouddirecteur André de 
Boer veertig jaar in dienst bij de VVNH. Hij 
vervult in die jaren verschillende functies. Zo 
begint hij als stafmedewerker van de Sociale 
Werkgeversvereniging voor de Houthandel 
(SWH). Vanaf 1989 is hij twee decennia lang 
directeur en na zijn terugtreden vanaf 2010 
bestuursadviseur. Eind juni 2012 eindigt zijn 
VVNHdienstverband, maar blijft hij als secre
tarisgeneraal van de European Timber Trade 
Federation (ETTF) en als juridisch adviseur bij 
de VVNH aan het houtvak verbonden.

Onze erevoorzitters en -leden, commissies etc.
Stand van zaken 31 december 2012

Erevoorzitters 

C. Boogaerdt
K.W. Kuperus 
H.W.F. Scholte
J.N. van de Stadt

Commissies

BINDEND ADVIES COMMISSIE
J.A.G. van Eimeren 
(voorzitter)
D. van de Kamp (plv. 
voorzitter)
Y.R.R.R. Mul (plv. voorzitter)
M.F. Koopmans
K.W. Kuperus
A.H. Stoit
R. Thie
P. Wiegman

PARITAIR BERAAD 
HOUTHANDEL
C. Boogaerdt (voorzitter)
O. van Biezen  
W.B. Groen
H.J. van Meerten
P.A. van den Heuvel
F. de Boer (secretaris)

SOCIALE COMMISSIE
C. Boogaerdt (voorzitter)
P.J. van Drimmelen
W.B. Groen
H.J. van Meerten
A.J. Schouten
A. Wijma
P.A. van den Heuvel
F. de Boer (secretaris)

Bestuurscolleges 

BESTUUR
H.A.A.J. Gras (voorzitter)
H.A. van Drimmelen
A.A.C. Koomen
A.J. Schouten
A. Wesselink
P.A. van den Heuvel 
(secretaris)  

SECTIE CENTRUM HOUT 
E.D. de Munck  
(tijdelijk voorzitter) 
W. de Bruin (vicevoorzitter)
H. Visser (Bouwend 
Nederland)
B. Kattenbroek (NBvT)
G.J.P. Ravenhorst (TU Delft)
E. Smit (architect)
G. de Ruijter
J.J. de Groot  
(RAR Het Houtblad)
M. Leenders  
(RAR Het Houtblad)
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE HARDHOUT
A. Wesselink (voorzitter) 
E.J. Leeuw (vicevoorzitter)
C. Boogaerdt
W. de Bruin
A. de Heij
J.W. Hunink
L.A. Koop
T.J. Trooster
P.A. van den Heuvel 
(secretaris)

SECTIE NAALDHOUT
A.J.H. van der Heijden 
(voorzitter)
D.P. Wilkens (vicevoorzitter)
P. Krook
A.W.S.C. Liebregts
W.K. Schnitger  
J. Voet
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE PLAATMATERIAAL
N. Boelema (voorzitter)
G.J. Jongh (vicevoorzitter)
H.A. van Drimmelen
S.J. van der Hoek 
C. Hoogendoorn
J.N.M. Mertens
A. Willemsen
D. Zonneveld
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE TECHNISCHE ZAKEN
L. van Oorschot (voorzitter)
J.C.P. de Haan
P.R. Lukas
R. Orth
M.R. Overbeek 
H. Prinse  
F.A. de Boer (secretaris)

Afvaardigingen

ADVIESCOMMISSIE VOOR 
DISPENSATIEAANGELEGEN-
HEDEN IN DE HOUTHANDEL
F.A. de Boer
(plv. A.I. de Boer)

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS 
VOOR DE HOUTHANDEL
H.J. van Meerten
W.B. Groen
F.A. de Boer 

CONFÉDÉRATION 
EUROPÉENNE DES INDUSTRIES 
DU BOIS (CEI-BOIS)
P.A. van den Heuvel 
E.D. de Munck

EUROPEAN TIMBER TRADE 
FEDERATION (ETTF), SECTION 
HARDWOOD
A. Wesselink
P.A. van den Heuvel 

EUROPEAN TIMBER TRADE 
FEDERATION (ETTF), SECTION 
PANELPRODUCTS
N. Boelema
E.D. de Munck

EUROPEAN TIMBER TRADE 
FEDERATION (ETTF), SECTION 
SOFTWOOD
H.A.A.J. Gras
A.J.B. de Jong Luneau 

FÉDÉRATION EUROPÉENNE DU 
NÉGOCE DE BOIS, (FEBO)
P.A. van den Heuvel 
(agendalid)

GESCHILLENCOMMISSIE CAO 
VOOR DE HOUTHANDEL
M.R. Bijl (Indien de VVNH 
zelf partij is, treedt de 
heer H.W. Groeneweg, 
bestuursvoorzitter CBM, op 
voor de werkgevers)
F.A. de Boer (secretaris)

HOUT OPLEIDINGS CENTRUM, 
(HOC) 
A.I. de Boer (voorzitter)
L. Raadgever 
(penningmeester)

MVO-NEDERLAND, 
PROGRAMMA ADVIESRAAD
P.A. van den Heuvel

NEDERLANDSE VERBOND VAN 
DE GROOTHANDEL (NVG)
P.A. van den Heuvel

NEDERLANDSE DELEGATIE 
INTERNATIONALE NAALD-
HOUT CONFERENTIE (KOPEN-
HAGEN, OKTOBER 2012)
P. Krook
W.K. Schnitger 
D.P. Wilkens 
P.A. van den Heuvel 
(secretaris)

STICHTING 
BEDRIJFSVERPAKKINGEN 
NEDERLAND (BVNL)
P.A. van den Heuvel 
(bestuurslid)

STICHTING FONDS VOOR 
ONDERZOEK, OPLEIDING EN 
ARBEIDSVERHOUDINGEN IN 
DE HOUTHANDEL (FONDS 
O.O.& A.)
W.B. Groen
F.A. de Boer 

STICHTING HOUT & MEUBEL
A.I. de Boer (Algemeen 
Bestuur)
F.A. de Boer (Paritaire 
Commissie)

STICHTING KEURINGSBUREAU 
HOUT (COLLEGE VAN 
DESKUNDIGEN)
J.W.M. Hunink

STICHTING KEURINGSBUREAU 
HOUT (COMMISSIE 
TOEPASSINGEN NIEUWE 
HOUTSOORTEN (CTH))
P. Krook
E.J. Leeuw
O. Pouw
O.S. Smeets
P.A. van den Heuvel 
(agendalid)

STICHTING KEURINGSBUREAU 
HOUT (COMMISSIE 
INDUSTRIEEL TIMMERWERK)
H.A. van Drimmelen
(plv. P.A. van den Heuvel)

STICHTING NEDERLANDS 
NORMALISATIE INSTITUUT 
(NEN), NORMCOMMISSIE 
HOUT
G. Paumen
O. Pouw
Vacature

STICHTING NEDERLANDS 
NORMALISATIE INSTITUUT 
(NEN), TGB COMMISSIE
G.J.P. Ravenshorst, TU Delft
(plv. J.W.G. van de Kuilen, 
TU Delft)
O. Pouw (agendalid)

STICHTING SERVICE 
INSTITUUT VOOR VEILIGHEID, 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
EN GEZONDHEID (SIVAG)
P.J. van Drimmelen
L.J.H. Fredrix 
F.A. de Boer

VERENIGING VAN 
HOUTDROGERS
F. van Nunen (voorzitter)
O. Pouw (secretaris)

TIMBER TRADE ACTION PLAN 
(TTAP)
A.I. de Boer (voorzitter)
P.A. van den Heuvel

VNO-NCW, PLATFORM 
GRONDSTOFFEN EN 
PRODUCTEN
P.A. van den Heuvel

Samenstelling College van 
Arbiters

HARDHOUTDESKUNDIGEN
T.J. Trooster
C. Boogaerdt 
F.B. Gast
K.W. Kuperus
M.W.J. Vollenberg

NAALDHOUTDESKUNDIGEN
J.M.E. van Esser
J.N. Wilkens 

PLAATMATERIAAL-
DESKUNDIGEN
R. Broersma
G.J. Jongh 
J. Westland 

NAMENS CENTRALE BOND 
VAN MEUBELFABRIKANTEN
R.J.H. van Dijk 
A. Fijma
P.C. Mulleman

NAMENS NEDERLANDSE BOND 
VAN TIMMERFABRIKANTEN
Vacature

JURIDISCHE DESKUNDIGEN
J.A.G. van Eimeren 
Y.R.R.R. de Mul

Secretariaat

P.A. van den Heuvel 
(directeur)
F.A. de Boer (secretaris 
Sociale Zaken/Technische 
Zaken)
E.D. de Munck (secretaris 
Centrum Hout, Naaldhout 
en Plaatmateriaal)
O. Pouw (stafmedewerker 
Technische Zaken)
Mw. M. Wagteveld 
(stafmedewerker 
Communicatie)
Mw. H. Bergman
Wischnewsky (secretaresse/
administratie)
Mw. R. BodarLagrand 
(secretaresse/administratie)
Mw. W. van Kreuningen 
(secretaresse/administratie)
Mw. P.A.D. van Leth
Timmer (secretaresse/
administratie)
Mw. A.A. Olthof
Thakoersingh (secretaresse/
administratie)
Mw. M.W. de Heer
Koppelman (medewerkster 
administratie)
R. Schweitz 
(administrateur)
P. Loonstra (ICTmanager)

VVNH-ledenvergadering en symposium  
‘Duurzame houthandel: verleden, heden én toekomst!’ 
20 juni 2012
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Onze gewaardeerde leden in 2012

Houthandel Alblas
Almenum Houtcompagnie
Amsterdamsche Fijnhouthandel
Ànders Hout
Houthandel J.Barkmeijer & Zn.
Houthandel Marius van den Berg 
Berghoef-Hout
Beyleveld Houtimport
Houthandel Boogaerdt
Houthandel Lambert van den Bosch
Houthandel G.C.H.van den  
Bosch & Zn.
Bremer’s Houthandel Haarlem
Hardhouthandel G. Cantrijn
Houtdrogerij F. Capis
Ceko Houtimport
Cemplaat
Crooswijkse Houthandel
Van Dam Houtprodukten
Dekker Hout Den Haag
Houthandel Delen
Derlage Junior HOUT
Diederen Hout- en Bouwmaterialen
Houthandel Diederen Schinveld
DLH Nederland
Houthandel van Dooren
DPW van Stolk Holding
Drieplex
Van Drimmelen Toelevering 
Hout- en Bouwproducten  
Van Drimmelen
Duurzaam Hout
E.B. Hout
Eerste Barneveldse Houthandel
Euro Hout
Finex Timber Solutions 
De Geer Plaatmaterialen 
Houthandel Geven 
B.V. Houthandel H.C. de Goederen
Gooskens Hout Hoogeloon
Houtindustrie Gramsbergen
Houthandel v/h F. & G. Gras
Greenwood International
H&P West
Haagse Fijnhouthandel
Houthandel F. Habraken
Hard- en Zachthout Import Mij.
Heuvelman Hout
Hillegomse Houtgroep
Hoek-Lopik
Hoogendoorn Hout
Hormes Hout en Plaat

Houthandel Houtex
Houtplex Import Hardhout  
en Plaatmateriaal
Houtwerf
HPG Hout & Plaat Groningen
Kees van ‘t Hullenaar Hout
Hupkes Houthandel Dieren
Van Ierssel Houtimport
Imabo Nobel BMG
International Plywood
Houthandel W. Jacobs
Koninklijke Jongeneel
Bouwmaterialenhandel het Klooster
Knape Hout
Kombi Bouwmaterialen
KoningsBlaauw Houthandel
Houtimport Kuhn
Leyenaar Taapken Lamaker
Leyenaar Taapken Agencies
Houthandel Looijmans
Martimber Woodproducts 
Meilink Houthandel en Zagerij 
Houthandel Meppel (Concordia)
J. Mulder Houtimport
Mulders’ Houthandel
NatureWood 
Nielsen Timber & Plywood 
Noordman Hout
Nordic Timber
NVB Ubbens Delfzijl
Oscar Timber Products
Parren Hout 
G.J. Peters Slagharen
Pollemans & Walhof 
Polman Fijnhout.
PontMeyer N.V. 
Precious Woods Europe
Prohout
Propex Timber
Ralph Zee
Rechthout 
Remerink Group 
Rest Hout Nederland (v/h Tetteroo) 
RET Bouwproducten
Houtimport Reuver
Houthandel Math. L. Scheijmans
Houthandel Schmidt
B.V.Houthandel v/h Firma  
J.D. Schuilenga
Jan Smulders Triplex Import
Houthandel J. Sneek & Zoon
Gebr. van Soest

Houthandel van de Stadt
Stiho Groep
Stora Enso Timber DIY Products
Timber Trade Connection
Tophout Friesland
Topjoynt
UPM-Kymmene Plywood
Houtimport aan de Vecht
Houthandel “De Vechtstreek”
BouwCenter Veghel
Verdouw Gouda Bouwprodukten
Van Vliet Kastanjehout
Voorderhaak 
J.C. van de Voort Houthandel 
& Zagerij
Wenico Timber Consultancy 
Van der Werf’s Bouwstoffen
Houthandel Wicherson
Wijma Kampen
Withagen Houtprodukten
Wood Flame Moerdijk
Woodimex International
Wood Solutions
Worldwood

Colofon
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