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Voorwoord
Tijdens de VVNH-ledenvergadering op 28 november 2013 schetst onze 
directeur, Paul van den Heuvel, de contouren van de verdergaande 
samenwerking tussen de VVNH en Hibin. Ook blikt hij in zijn presentatie 
terug op de VVNH-ontstaansgeschiedenis. De VVNH en haar 
rechtsvoorgangers hebben zich altijd aangepast aan veranderingen in zowel 
de maatschappij als die van de leden. 

Het komt in de dagelijkse beslom-
meringen van achterblijvende omzet 
en margedruk misschien niet altijd 
even duidelijk naar voren, maar we 
staan als houthandelssector en VVNH 
aan de vooravond van het nemen 
van belangrijke beslissingen. Daarmee 
anticiperen we op de aanhoudende 
mineure markt waarmee de leden 
worden geconfronteerd.

Helaas is ook 2013 voor de Neder-
landse economie en de sterk daaraan 
gelieerde bouw- en houtsector geen 
goed jaar gebleken. De markt staat 
onverminderd onder druk. Voor veel 
van onze leden brengt het verslagjaar 
niet de verlichting en de weg naar bo-
ven waarop wij zo vurig hopen. Ieder 
individueel lid probeert uit alle macht 
de crisis het hoofd te bieden. In de 
collectieve sfeer ondersteunt de VVNH 
de leden daar waar mogelijk. Helaas 
hebben alle inspanningen in ‘deze cri-
sis van de lange adem’ verdergaande 
krimp niet kunnen voorkomen. 

Bij mijn entree in de houthandel eind 
jaren zeventig van de vorige eeuw 
telde onze sector circa 14.000 werk-
nemers. Door economische ontwik-
kelingen en schaalvergroting is dit 
in de laatste decennia teruggelopen 
tot circa 4.500 werknemers in 2013. 
Onze idealen en wensen zijn weliswaar 
nog net zo groot als toentertijd. Het 
draagvlak om ze ook daadwerkelijk te 
realiseren, staat door de aanhoudende 
malaise onder druk. Wij staan hierin 
natuurlijk niet alleen. Ook de bouw-
materialenhandelaren worden met 
deze situatie geconfronteerd. Mede 

gezien de diversificatie in het product-
assortiment van substantiële delen 
van de hout- en bouwmaterialen-
handel is het logisch om tot nauwere 
samenwerking te komen en de syner-
getische voordelen te benutten. Het 
afgelopen jaar is veel tijd besteed aan 
het aftasten hoe ver de samenwerking 
met de Hibin kan gaan. Vele onder-
werpen, waaronder afstemming cao’s, 
pensioenfondsen, opleidingen, een 
nieuwe contributieregeling, geactuali-
seerde toelatingscriteria en het borgen 
van het houtbelang zijn onder de loep 
genomen. Bij de uitwerking van deze 
belangrijke onderwerpen zal het ko-
mend jaar blijken of het nu beoogde 
doel haalbaar is, te weten één nieuwe 
fusievereniging waarin zowel de VVNH 
als Hibin zullen opgaan.     

Naast de samenwerking zijn er tal 
van andere onderwerpen die onze 
vereniging het afgelopen jaar onder 
handen heeft gehad. Zeer vermel-
denswaardig is dat, ondanks de krimp, 
het percentage duurzaam geprodu-
ceerd hout het afgelopen jaar verder 
stijgt. Met de ondertekening van de 
zogeheten Green Deal ‘Bevorderen 
duurzaam bosbeheer’ op 20 juni 2013 
is een mijlpaal in de uitvoering van het 
‘Bewust met Hout-beleid’ gereali-
seerd. ‘Duurzaam hout, de norm in 
Nederland’ komt hiermee in zicht. 
Over dit en de andere onderwerpen 
leest u vanzelfsprekend meer in het 
jaarverslag.  

Mijn grootste uitdaging voor de ko-
mende tijd als VVNH-voorzitter is om 
samen met bestuur, directie en leden 
te komen tot een toekomstbestendige 
vereniging, waar elk lid van klein tot 
groot en van specialist tot generalist 
zich thuis voelt. Ook zal de uitstraling 
en dienstverlening zodanig moeten 
zijn, dat bedrijven die op dit moment 
geen lid zijn in de toekomst hiervan de 
waarde gaan inzien en alsnog lid wor-
den. Voor zover u dat nog niet hebt 
gedaan, wil ik u uitnodigen uw ideeën 
en suggesties hierover met ons te de-
len. Hierbij dank ik alle bestuursleden, 
leden en de secretariaatsmedewerkers 
voor hun inzet voor onze vereniging. 

Namens het bestuur en directie van 
de Koninklijke VVNH,

Harry Gras, voorzitter. 
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Milieuzaken

DUURZAME IMPORT 
De VVNH-leden importeren in 2013 1,9 
miljoen m³ hout en plaatmaterialen, 
waarvan 86% met een certificaat van 
duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). 
Daarmee is de VVNH-doelstelling 
om per 2015 85% van het geïm-
porteerde hout en plaatmateriaal 
uit aantoonbaar duurzame bron te 
betrekken, reeds gehaald. Over geheel 
2013 importeren VVNH-leden circa 
1.005.222 m³ naaldhout (waarvan 96% 
uit duurzaam gecertificeerd FSC- of 
PEFC-bos), 285.199 m³ hardhout (55% 
aantoonbaar duurzaam) en 591.771 
m³ plaatmateriaal (83% aantoonbaar 
duurzaam). Het aandeel aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd hout en 
plaatmateriaal beleeft sinds 2010 (71%) 
een gestage opmars. Met name bij 
hardhout worden jaar op jaar flinke 
sprongen gemaakt: het importaandeel 
aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
hardhout, stijgt van 36% in 2011 tot 
55% in 2013. Naaldhout neemt in de-
zelfde periode toe van 90% naar 96% 
en plaatmateriaal van 73% naar 83%.

GREEN DEAL
De Koninklijke VVNH ondertekent op 
20 juni 2013 samen met 19 collega 
brancheorganisaties, 2 werknemersor-
ganisaties, 3 ministeries, IDH the Sus-
tainable Trade Initiative en Tropenbos 
International de Green Deal ‘Bevorde-
ren duurzaam bosbeheer’. Doel is er 
samen voor te zorgen dat duurzaam 
hout de norm wordt in Nederland. De 
ondertekening vormt een mijlpaal in 
het uitrollen van het samen met de 
Nederlandse Branchevereniging voor 
de Timmerindustrie (NBvT) opgezette 
‘Bewust met hout-beleid’. De onderte-
kening bekroont vele jaren hard werk. 

De geformeerde stuurgroep van de 
Green Deal bestaat uit Koen de Snoo 
(I&M), Rob van Brouwershaven (EZ), 
Hans Stout (IDH), Willem Olthof (NBvT) 
en Paul van den Heuvel. De eerste 
vergadering op 19 september zet de 
bakens uit voor de activiteiten in 2013.  
Belangrijk onderdeel is het uitvoeren 
van een knelpuntenanalyse onder de 
achterbannen van de betrokken bran-
ches. Op basis van de uitkomsten van 
dit onderzoek worden de activiteiten 
voor 2014 en 2015 vastgesteld die de 
belemmeringen in de markt bij het 
gebruik van duurzaam geproduceerd 
hout moeten wegnemen. Op 10 ok-
tober vindt er een bijeenkomst plaats 
rond het thema certificering. Op 19 
november worden milieuorganisaties 
geïnformeerd en geconsulteerd over 
de Green Deal en de uitvoering ervan. 

Belangrijke taak van de nieuwe secre-
taris Mirjam Wagteveld (2,5 dag) is het 
ondersteunen van de twintig aange-
sloten branches in de hout-, bouw-, 
meubel- en retailketen. In verband 
met haar zwangerschapsverlof nemen 
Bert Kattenbroek van de NBvT  en 
Ronald Hiel van Schuttelaar & Partners 
het secretariaat tijdelijk waar. De 
secretariële werkzaamheden binnen 
de Green Deal worden uitgevoerd met 
cofinanciering van IDH The Sustaina-
ble Trade Initiative. 

Het centrale informatiekanaal van de 
Green Deal is www.bewustmethout.nl 
met alle relevante informatie over de 
activiteiten, waaronder een speciaal 
ontwikkelde animatiefilm en een zak-
boekje ‘Hout 100% duurzaam’.

Inleiding
De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is 
de overkoepelende brancheorganisatie van 241 groothandelsbedrijven in 
hout en plaatmateriaal, inclusief filialen. In 2013 importeren de aangesloten 
bedrijven 1,8 miljoen m³ hout*. De meerderheid van alle werknemers in de 
bedrijfstak (circa 3.300) is werkzaam bij de VVNH-lidbedrijven. 

Verenigingen die gerelateerde bran-
chesegmenten vertegenwoordigen 
zijn als buitengewoon lid bij de VVNH 
aangesloten. Dit zijn de Nederlandse 
Vereniging van Houtagenten (NATA), 
de Algemene Vereniging Inlands 
Hout (AVIH) 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 Eu-
ropean Timber Trade Federation (ETTF) 
en de Confédération Européenne des 
Industries du Bois (CEI-Bois).

*  Resultaten VVNH-monitoring 2013,  
Probos april 2014 

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.
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EUROPESE HOUTVERORDENING 
(EUTR) EN TIMBERCHECKER
2013 staat voor een belangrijk deel in 
het teken van de invoering op 3 maart 
2013 van de Europese Houtverorde-
ning (European Timber Regulation 
EUTR). Met het ingaan van de veror-
dening is het verboden om illegaal 
gewonnen hout of houtproducten op 
de EU-markt te brengen. VVNH-leden 
ontvangen uitgebreide informatie 
tijdens speciaal georganiseerde le-
denbijeenkomsten en in de vorm van 
een informatiepakket. TimberChecker 
ondersteunt de leden bij de uitvoering 
van de regelgeving. De VVNH dient 
een aanvraag in bij de Europese Com-
missie voor de functie van Toezicht-
houdende Organisatie (Monitoring 
Organisation, ofwel MO-schap). Over 
het onderwerp is diverse malen met 
zowel de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit NVWA als andere be-
langhebbenden overlegd. Als gevolg 
van de EUTR is de zeer omvangrijke 
CITES-soortenlijst houtachtige planten 
op het besloten deel van de VVNH-
website geactualiseerd.

DUURZAAM INKOPEN – PEFC 
MTCS
2013 brengt helaas nog geen duidelijk-
heid over de status van PEFC-MTCS 
binnen het duurzaam inkoopbeleid 
van de overheid. Op dinsdag 8 okto-
ber licht staatssecretaris Wilma Mans-
veld haar voornemen om PEFC-MTCS 
onder voorwaarden goed te keuren 
in de Vaste Kamercommissie van 
Infrastructuur en Milieu nader toe. De 
VVD en PVV betuigen openlijk steun 
voor het standpunt van de staatssecre-
taris. Voor de PvdA moeten eerst nog 
enkele vragen worden beantwoord. 
De overige partijen, te weten de PvdD, 
CU, GL, D66 en de SP zijn vooralsnog 
tegen het voornemen van de staats-
secretaris. Tijdens het debat blijft on-
duidelijkheid bestaan over de invulling 
van haar - in de brief verwoorde – ‘ja, 
mits’, oftewel de voorwaarden die de 
staatssecretaris aan goedkeuring ver-
bindt. Daarom zegt de staatssecretaris 
toe hierop schriftelijk terug te komen. 
Het debat over PEFC-MTCS wordt in 
2014 voortgezet. De VVNH benadrukt 
in haar contacten met de overheid 
vaart te zetten achter de besluitvor-
ming, Maleisië te belonen voor de 
geboekte resultaten op het gebied van 
duurzaam bosbeheer en de koplopers-
rol die het land in de regio vervult én 
de onzekerheid weg te nemen die de 
voortslepende discussie voor de markt 
met zich mee brengt. 

KEURHOUT 
Op 16 januari worden ca. 40 Keurhout 
deelnemers geïnformeerd over de 
ontwikkelingen bij Keurhout en over 
de in’s en out’s van de EUTR. Het 
aantal Keurhout deelnemers bedraagt 
eind 2013 141.

Sociale zaken

CAO
De cao die op 31 december 2011 
expireerde, wordt ingaande 1 januari 
2012 voor twee jaren voortgezet. De 
lonen worden op 1 januari 2013 
met 2,0% verhoogd. Op 1 mei 2013 
ontvangen werknemers een eenma-
lige bruto-uitkering van € 250,-. Als 
crisismaatregel wordt het plan ‘Alle 
hout werkt’ voortgezet. Vanuit dit plan 
komen vanuit het Fonds O.O.& A. 
middelen beschikbaar om ontslagen 
werknemers of degenen die daarmee 
worden bedreigd eerder aan het werk 
te helpen. Ter financiering van de cao 
is de premie voor het Fonds O.O.& A. 
op nihil gesteld.

Aan het eind van het jaar worden 
voorbereidingen getroffen voor een 
nieuwe cao per 1 januari 2014. Tijdens 
de regionale kringbijeenkomsten 
komt de wens naar voren het aantal 
roostervrije dagen terug te brengen. 
Ook flexibilisering van de werktijden is 
een belangrijk thema. Twee onderhan-
delingsrondes leiden niet tot een cao. 
De vakbonden zien in de werkgevers-
voorstellen en in onze reactie op de 
werknemersvoorstellen onvoldoende 
aanleiding verder te onderhandelen. 
Wel willen de bonden praten over 
een nieuwe pensioenregeling per 1 
januari 2015, vanwege de per die da-
tum aangekondigde wijziging van het 
Financiële Toetsingskader. Werkgevers 
brengen de afschaffing van de op-
trekregeling in. Hierdoor kan premie 
vrijvallen die als loonruimte voor de 
cao-onderhandelingen gebruikt zou 
kunnen worden. In 2013 is hierover 
niet meer gesproken. 

Samen met de Hibin wordt gewerkt 
aan een gezamenlijke zogenoemde 
Greenfield-cao die uitgangspunt gaat 
vormen voor de cao-onderhandelin-
gen in de komende jaren.

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS 
(BPF)
Door de fors gekrompen bedrijfstak 
nadert het deelnemersaantal van het 
bedrijfstakpensioenfonds een kriti-
sche grens om zelfstandig te blijven 
voortbestaan. Besloten wordt om de 
mogelijkheden te onderzoeken om 
samen met Hibin op te gaan in een 
groter verband. Ondanks verhoging 
van de aow-leeftijd en in het zicht van 
de overgang naar een ander fonds, 
besluiten de sociale partners in de 
regeling de pensioenrichtleeftijd 65 
jaar te houden. Door wijziging van het 
Financieel Toetsingskader per 1 januari 
2015, oriënteert het pensioenfonds 
zich ook op de contractkeuze: reëel 
of nominaal. Staatssecretaris Jetta 
Klijnsma kiest uiteindelijk voor een 
tussenvariant, maar een wetsvoorstel 
hierover laat door het uitblijven van 
een nieuw pensioenakkoord nog op 
zich wachten. Uiteindelijk komt het 
pensioenakkoord eind van het jaar tot 
stand, maar het wetsvoorstel wordt 
in 2013 niet meer ingediend. De Wet 
Versterking Bestuur Pensioenfondsen 
noodzaakt het pensioenfonds een 
ander (paritair) bestuursmodel te 
kiezen dat in het verlengde ligt van 
het huidige. Zonder professionele 
bestuurders zitting te laten nemen, 
blijven niet alleen de kosten beperkt, 
maar wordt ook de overgang naar 
een ander fonds vergemakkelijkt.  Eind 

december bedraagt de dekkingsgraad 
van het fonds 107,1%. Om uit onder-
dekking te raken moet dit minimaal 
104,3 zijn. Er hoeft geen korting of 
versobering van de regeling te worden 
toegepast. 

ARBO
Ter uitvoering van een cao-afspraak 
houdt Koninklijke VVNH zich in 2013 
bezig met duurzame inzetbaarheid. 
Via Sivag krijgt Arbo Unie opdracht 
via bedrijfsbezoeken te inventariseren 
hoe van duurzame inzetbaarheid 
een succes te maken. De bedoeling 
is om hulpmiddelen te ontwikkelen 
waarmee zogenoemde ‘duurzame in-
zetbaarheidsambassadeurs’ bedrijven 
gaan bezoeken. De aandacht richt zich 
op jong en oud. Vooral voor jongeren, 
die nog een carrière voor de boeg 
hebben, is bewustwording van een 
gezonde werk- en levensstijl belang-
rijk. De campagne Hou’t Veilig loopt 
begin 2013 ten einde. Een kalender 
met veiligheidstips houdt machinevei-
ligheid nog het gehele jaar onder de 
aandacht.  De arbotoolkit met normen 
voor onder andere houtstof, lawaai en 
dieselemissie, wordt omgevormd tot 
een arbocatalogus. Hiermee wor-
den de normen ook leidend voor de 
Inspectie SZW (de vroegere Arbeids-
inspectie). De Risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RIE) is geactualiseerd en 
tijdig bij het steunpunt RIE ingediend. 
In maart van het verslagjaar beschikt 
de branche over een erkende RIE.
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Centrum Hout
Centrum Hout helpt en ondersteunt praktijkgericht tot in detail bij 
het duurzaam bouwen en ontwerpen in hout. 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. Sinds 2005 is Centrum Hout een 
sectie van de VVNH. 

BESTUUR 
Het sectiebestuur Centrum Hout 
ondergaat in 2013 de nodige veran-
deringen. Er wordt een scheiding 
gemaakt tussen bestuur enerzijds 
en klankbordgroep anderzijds. In de 
klankbordgroep hebben timmerindus-
trie (NBvT), architectuur (MIII archi-
tecten) en onderwijs (TU Delft) zitting. 
In het bestuur hebben leden van de 
VVNH zitting. Bestuur en klankbord-
groep fungeren tevens als Redactie 
Adviesraad van Het Houtblad. Het 
bestuur komt in 2013 vier maal bijeen. 
Mevrouw H. Visser (Bouwend Neder-
land) neemt afscheid. Tot het bestuur 
treden toe de heren P. van de Speld 
(Hoogendoorn Hout), F. van Nuenen 
(Dekker Hout) en R. Kwist (StoraEnso) 
en krijgt een interim-voorzitter bij 
monde van de heer A. Wesselink 
(Wijma Kampen). Het nieuwe bestuur 
richt zich vooral op kennisoverdracht 
en het wegnemen van belemmerin-
gen om hout voor te schrijven en toe 
te passen. 

KENNISOVERDRACHT EN 
VOORLICHTING
Ondanks afnemende bouwactiviteit 
blijft kennisinstituut Centrum Hout 
ook in 2013 onverminderd druk met 
kennisoverdracht, voorlichting en 
het initiëren van onderzoek op zowel 
nationaal als Europees niveau.  

HOUTINFORMATIELIJN EN 
HOUTMAIL
Ondanks de bouwmalaise is de 
Houtinformatielijn in 2013 meer 
dan duizend maal gebeld. Vooral 
voorschrijvers, bouw- en aanver-
wante bedrijven, handelsbedrijven, 
onderwijs, (semi)overheden, bellen, 
maar ook bewonerscommissies en 
particulieren. De hout- en plaatvragen 
hebben grotendeels betrekking op 
gevelbekleding, brandvoorschriften, 
fysische eigenschappen, duurzaam 
gecertificeerd hout, CE-markering en 
het Bouwbesluit. In bepaalde geval-
len worden specialisten of daartoe 
geëigende organisaties geraadpleegd. 
De succesvolle promotiecampagne 
Vrienden #vanhout leidt tot een piek 
in het aantal vragen. Opvallend is een 
groeiende informatiebehoefte aan 
verantwoord hout, liefst van Europese 
oorsprong. 

Piet Meinen bemant de Houtinforma-
tielijn en is het eerste aanspreekpunt 
voor particulieren, ontwerpers en 
bouwbedrijven. Technische vragen 
van VVNH-leden worden beantwoord 
door Olav Pouw, tijdens kantooruren 
bereikbaar via het VVNH-secretariaat. 
De Houtinformatielijn is bereikbaar 
van maandag t/m donderdag van 
10:00 tot 12:00 uur. Afgaande op de 
vele positieve reacties, wordt de snelle 
serviceverlening waarbij vragenstellers 
op de openingsdagen binnen een dag 
een antwoord krijgen zeer gewaar-
deerd.

HELPDESK GECERTIFICEERD HOUT 
De Helpdesk Gecertificeerd Hout 
ontvangt in 2013 met enige regelmaat 
vragen over verkrijgbaarheid en toe-
passing van aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd hout. Onderwerpen zijn 
onder andere handelsketencertifice-
ring, verschillen tussen en interpre-
tatie van certificeringsprotocollen, 
bestekteksten, verkrijgbaarheid en 
subsidieregelingen. Het merendeel 
van de vragen komt uit timmerindus-
trie, architectuur, woningbouwcor-
poraties en in toenemende maten de 
aannemerij. Circa 40% van de vragen 
is afkomstig van VVNH-leden.   

CEI-BOIS
In Europees verband spreekt de CEI-
Bois Werkgroep over de regelgeving 
rond duurzaamheid in de gebouwde 
omgeving en hoe de houtsector hierin 
moet opereren. Centrum Hout heeft 
zitting in de werkgroepen Duurzaam-
heid en Levenscyclusanalyse en geeft 
namens de Nederlandse houtsector 
commentaar op EU-initiatieven en 
voornormen. Europarlementariërs 
ontvangen publicaties over duurzaam-
heid en CO2-reductie. Een inventarisa-
tie van het Europese houtnetwerk en 
de vertegenwoordiging in normcom-
missies leidt tot het effectiever inzetten 
van de capaciteit in het algemeen en 
voor Nederland in het bijzonder.  

EUROPESE 
HOUTPROMOTIECAMPAGNE
In Europees verband zijn op dit 
moment twaalf landen (in)direct be-
trokken bij het EU-houtpromotieplan 
‘Wood: Growing Cities’, hetzij als lid 
van de European Timber Trade Fede-
ration ETTF, de European Organisation 
of the Sawmill Industry EOS of als 
individueel land (Zweden, Finland, 
het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, 
Denemarken, Nederland, Frankrijk, 
Italië, Oostenrijk, Zweden, België en 
Estland). Ook American Softwoods 
en de American Hardwood Export 
Council AHEC tonen interesse. Cen-
trum Hout heeft namens VVNH/ETTF 
zitting in de werkgroep die in 2013 
een toolbox en documentatie publi-
ceert. Een Europese databank van 
1.000 houtrijke projecten, krijgt zijn 
eerste vijftig projecten, waaronder uit 
Nederland. De verzamelde informatie 
is vooralsnog alleen beschikbaar voor 
leden van deelnemende organisaties 
om in eigen nationale campagnes te 
gebruiken. 

LCA
Tot nu toe kan hout op basis van 
onderzoek de milieuvergelijking met 
andere materialen glansrijk door-
staan. Een levenscyclusanalyse (LCA) 
is daarvoor een goede vergelijking. 
De LCA’s van de bouwdelen dakele-
menten, wandelementen en kozijnen 
zijn in 2013 afgerond en goedgekeurd 
door de tweede beoordelaar SHR te 
Wageningen.  De LCA-studie Bruggen 
van AgentschapNL, waaraan Centrum 
Hout namens de Koninklijke VVNH 
participeert, levert een bijzonder 
gunstig resultaat op voor hout. Het 
materiaal scoort bij een fietsbrug het 
best met veruit de laagste milieu-
belasting. Omdat de vezelversterkte 
kunststofsector zich niet kan vinden in 
de uitkomsten (score driemaal slechter 
dan hout) wordt de studie niet als 
zodanig gepubliceerd. AgentschapNL 
publiceert wel een breed artikel 
met daarin de resultaten en reacties 
vanuit de hout-, beton-, staal- en 
kunststofsector. Ook verschijnt in 
samenwerking met Wijma Kampen, 
Hupkes Houthandel, Meerdink Win-
terswijk en Groot Lemmer het rapport 
met ‘Milieuprestaties van duurzaam 
geproduceerd tropische hout’. De 
gegevens kunnen voor VVNH-leden als 
basis dienen voor het maken van LCA’s 
voor toepassingen als damwanden, 
sluisdeuren, dekdelen etc. 

DE VRIENDEN #VANHOUT
Na uitgebreid lobbywerk binnen en 
buiten de houtsector start in 2013 een 
driejarige sectorbrede houtcampagne 
om het positieve imago van hout te 
verbeteren en het koopgedrag van 
consumenten te stimuleren. Deelne-
mers krijgen promotiemateriaal en 
worden opgeroepen met eigen acties 
aan te haken. De campagne met de 
slogan ’Echt hout is toch het mooist’ 
van ‘De Vrienden #vanhout’ start in 
september met een gelijknamige tv-
commercial. De website devrienden-
vanhout.nl trekt circa 23.000 unieke 
bezoekers en Pinterest 253 volgers 
(536 pins). De Twittercampagne krijgt 
2.795 volgers met 2,7 miljoen bekeken 
tweets en maar liefst 4.000 positieve 
reacties. Google noteert in de cam-
pagneperiode maar liefst 70.000 zoek-
resultaten van Vrienden #vanhout. De 
tv-commercial is door de doelgroep 
13+ gemiddeld 4,8 keer bekeken door 
10,6 miljoen kijkers. 58 bedrijven tonen 
interesse mee te doen. De spontane 
bekendheid van hout verbetert van 77 
naar 86%. De campagne krijgt behave 
spin-off in diverse landelijke media, 
volop waardering. De beoordeling van 
de commercial ligt boven de bench-
mark en dingt mee naar mediaprijs 
AMMA-award. Twitter gebruikt de op 
haar kanalen gevoerde campagne als 
Nederlandse showcase. Organisatoren 
en deelnemers kijken met tevreden-
heid terug op het eerste campagne-
jaar.
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BOUWBEURS 2013 
Tijdens de Internationale Bouwbeurs 
(4 t/m 9 februari Jaarbeurs Utrecht) 
presenteren houthandelaren, hout-
verwerkende industrie en toeleveran-
ciers zich in het Houtpaviljoen. De 
gezamenlijke boodschap is: ‘Bewust 
Bouwen doe je met hout’. Aandacht 
krijgen de CO2-calculator, de mini-
campagne ‘Ventileren en dilateren 
van plaatmateriaal’, de uitreiking 
van de IMI-Award, werving voor de 
sectorbrede houtpromotiecampagne 
en brochures als het zakboekje en hsb-
dossiers. Centrum Hout, VVNH, NBvT 
en VHSB vullen als initiatiefnemers van 
het Houtpaviljoen een grote geza-
menlijke stand en delen hun houtken-
nis met het vakpubliek. 

KENNISMIDDAG 
HOUTSKELETBOUW 
Op 15 oktober leren 21 adviseurs van 
VACpunt Wonen in het kader van het 
Promotieplan Houtskeletbouw over 
de mogelijkheden van energiezuinig 
bouwen met hsb (Passiefhuis tot 
Energie+ woning). Een bezoek aan de 
productielocatie van VDM Woningen 
in Drogeham staat in het teken van 
ontwerp, productie en montage van 
houtskeletbouw. Daarna volgen twee 
projectbezoeken. 

CONGRES BOUWMATERIALEN & 
INNOVATIE 
In het auditorium van de TU Delft 
vindt op 31 oktober het congres 
Bouwmaterialen & Innovatie plaats. 
Centrum Hout brengt de lezing ‘Met 
hout de hoogte in’ en informeert de 
bezoekers in een stand over hout en 
innovatieve houtproducten.   

INTERNATIONALE HOUTDAG 
Centrum Hout werkt via de advies-
raad van de Internationale Houtdag 
2013 aan een geheel nieuwe opzet 
van dit jaarlijkse houtevenement. Als 
mede-sponsor draagt Centrum Hout 
bij aan deze geslaagde dag, die met 
het thema ‘Hout bouwt de 21e eeuw’ 
ruim 130 bezoekers trekt.   

SEMINAR INNOVATIEF 
HOUTGEBRUIK IN DE GWW  
Samen met TU Delft Faculteit Civiele 
Techniek en Wijma Kampen belicht 
Centrum Hout op 30 oktober in-
novatief houtgebruik in de gww. 
Dagvoorzitter is prof.dr.ir. J.W.G van de 
Kuilen, hoogleraar Houtconstructies 
en Houttechnologie TU Delft/hoogle-
raar Houttechnologie TU München. 
De sprekers behandelen onder andere 
innovatieve brugontwerpen, sterkte-
onderzoek sluisdeuren en sterktesorte-
ring waterbouwhout etc. Op deze dag 
presenteert onderzoeksbureau BECO 
te Rotterdam de uitkomsten van een 
voor AgentschapNL uitgevoerd milieu-
beoordelingsonderzoek bruggen 
(hout, staal, beton en bruggen). Het 
seminar is aanleiding voor artikelen in 
diverse vakbladen voor de gww.

GASTCOLLEGES, OPLEIDINGEN EN 
TRAININGEN
Centrum Hout verzorgt eenentwintig 
gastlessen (2 wo, 14 hbo, 4 mbo en 
1 basisschool) over gevelbekleding, 
duurzaam bouwen en construeren in 
hout, houtskeletbouw, hout & brand, 
grond-, weg- en waterbouw, en 
hout in het interieur en de renovatie. 
Opvallend is het toenemende aantal 
aanvragen voor het onderwerp hout-
constructies. Op uitnodiging geeft 
Centrum Hout een introductieles ‘Van 
Woud Tot Hout’. Verder is Centrum 
Hout als gastdocent betrokken bij de 
opleiding Commercieel Technisch 
Medewerker Houthandel (CTH) en 
twee bedrijfstrainingen. In totaal is er 
in 2013 houtkennis overgedragen aan 
850 studenten en cursisten. 

BROCHURES
Ter ondersteuning van alle kennisover-
dracht verschijnt in samenwerking 
met verschillende sectiebesturen en 
organisaties ook in 2013 een veelheid 
aan gericht documentatiemateriaal.   

HSB-DOSSIER #7 COMFORT EN #8 
ONDERHOUDSARM
Wooncomfort, energiezuinigheid 
en binnenklimaat worden steeds 
belangrijker bij de keuze voor een 
bouwsysteem. Omdat hout op al deze 
terreinen goed scoort, verschijnt in 
samenwerking met de VHSB vanuit 
het gezamenlijke promotieplan Hout-
skeletbouw een zevende brochure in 
de serie Houtskeletbouw Dossier, #7 
Comfort. Hierin bespreken bewoners 
en opdrachtgevers de positieve effec-
ten van wonen in een houten woning. 

Aan bod komen het gezonde binnen-
klimaat, wooncomfort, energiezuinig-
heid, installatietechniek en geluidswe-
ring. Ook verschijnt Houtskeletbouw 
Dossier #8 Onderhoud(sarm), waarin 
de perceptie wordt weerlegd dat hout-
systeembouw onderhoudsgevoelig 
zou zijn.

CENTRUM-HOUT.NL
Ruim 900 geïnteresseerden bezoeken 
wekelijks de website centrum-hout.
nl. Zij vinden daar onder andere een 
activiteitenkalender, nieuwsberichten, 
en een veelheid aan ontwikkelingen 
op hout- en plaatmateriaalgebied. 
Ook bestaat de mogelijkheid via de 
webshop brochures te downloaden.

HOUTDATABASE.NL 
Houtdatabase.nl koppelt informatie 
over houtsoorten aan toepassing 
en gecertificeerde leveranciers. De 
website brengt zo vraag en aanbod 
van duurzaam geproduceerd hout bij 
elkaar. In 2013 zijn een groot aantal 
informatiebladen geactualiseerd, zoals 
over duurzaam geproduceerd hout, 
duurzaam inkopen, keurmerken en 
bestekteksten. De website trekt gemid-
deld 850 bezoekers per week. 

HOUTINFO.NL
Er is hard gewerkt aan een nieuwe 
opzet en inhoud van de website 
houtinfo.nl. Hierbij is de wijze van 
kennisoverdracht aangepast aan de 
huidige behoefte: minder kennislagen 
en kortere teksten. Meer diepgaande 
informatie is gevat in downloadbare 
‘houtinfobladen’. De nieuwe opzet 
vereenvoudigt zowel ontsluiting van 
de informatie, als de leesbaarheid. De 
geheel vernieuwde website wordt op 
de rand van het nieuwe jaar operati-
oneel.

KIDSCORNERHOUT.NL EN  
‘VAN WOUD TOT HOUT’ 
Het lespakket voor de basisschool ‘Van 
Woud Tot Hout’ en de website kidscor-
nerhout.nl zijn alweer enige jaren 
oud, maar mag zich onverminderd in 
een grote belangstelling verheugen. In 
2013 noteert uitgever Zorn maar liefst 
duizend werkbladen. Ook worden er 
– naast posters en docentenhandlei-
dingen – ruim honderd houtmonster-
setjes en herkenningstabellen besteld 
om kennis te maken met verschillende 
veelgebruikte handelshoutsoorten. 
Het totale aantal werkbladen dat de 
afgelopen jaren naar scholen is ver-
spreid komt hiermee boven de 10.000 
exemplaren.

NORMEN EN REGELINGEN
In 2013 is Centrum Hout (VVNH) actief 
betrokken bij de herziening van de 
volgende normen en regelingen. 

TGB HOUT (NEN 353001)
TGB Hout volgt de Europese regelge-
ving op het gebied van constructieve 
toepassingen van hout. In 2013 zijn 
een aantal kleine wijzigingen in de 
Nationale Bijlage bij de Eurocode 
doorgevoerd. Geert Ravenshorst 
(TU Delft) treedt in dit proces op als 
vertegenwoordiger van de VVNH en 
behartigt het belang van het gebruik 
van houtachtige bouwproducten. In 
2013 komen in Europees verband de 
normen voor sterkteklassen, gelijmd 
constructiehout, sterktesortering van 
loofhout en trappen aan de orde. 

EN 338 -Sterkteklassen voor hout- is 
herzien. Een aantal definities zijn iets 
anders beschreven. Verder zijn er 
tussenklassen en nieuwe onderklas-
sen toegevoegd in de klassering van 
loofhout. Daardoor zijn er meer en 
preciezer gedefinieerde sterkteklas-
sen te claimen. In 2014 zal worden 
uitgezocht of er voor een aantal hout-
soorten een mogelijke verbetering van 
sterkteklasse mogelijk is op basis van 
reeds bekende onderzoeksresultaten.

EN 14080 -Gelijmd constructiehout- is 
eveneens herzien. Nederland stemt 
tegen de publicatie van de nieuwe 
norm, omdat deze geen hardhout-
soorten noemt in het overzicht van de 
te verlijmen houtsoorten. De Neder-
landse positie tegen deze discrimina-
tie, vindt echter maar beperkt steun, 
waardoor de norm toch (nipt) wordt 
goedgekeurd. In reactie hierop heb-
ben VVNH, NBvT en de Nederlandse 
Vereniging van Leveranciers gela-
mineerd hout NVL formeel bezwaar 
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gemaakt bij de Inspectie Leefomge-
ving en Transport (ILT) vanwege het 
handelsbelemmerende karakter van 
deze norm. 

EN -Sterktesortering van Loofhout- zal 
in een nieuwe versie verschijnen. Er 
is een algemene, Europees geldende 
sorteerrichtlijn voor constructief loof-
hout in de maak. VVNH is hierbij sterk 
vertegenwoordigd met Jan-Willem 
van de Kuilen (TU München) en Geert 
Ravenshorst (TU Delft). De nieuwe 
norm zal een samenvoeging zijn van 
de NEN 5493 en de British Standard. 
Ook de Duitse en Franse normen 
worden meegewogen. Met de nieuwe 
norm zal het mogelijk worden één 
uniforme standaard voor constructief 
loofhout in de EU te hanteren. Het ge-
geven dat de Nederlandse 5493 door 
VVNH-inspanningen ook in het Engels 
ter beschikking is gesteld, heeft als po-
sitief effect dat deze naar verwachting 
grotendeels zal worden overgenomen 
in het nieuwe document. Ook in 2014 
volgt de VVNH de vorderingen op de 
voet.

prEN 16481 -Het berekenen van hou-
ten trappen- is in 2013 gepubliceerd. 
Deze norm is een aanvulling op de 
rekensystematiek in de Eurocode en 
vereenvoudigt het berekenen van 
trappen. Nederlandse documenten 
en tekeningen liggen aan de basis van 
deze norm. 

COMMISSIE HOUT (NEN 531001)
Commissie Hout volgt de Europese 
regelgeving die gaat over niet-con-
structieve toepassingen van massief 
hout en houtachtige materialen. In 
2013 komen onder andere vloerdelen, 
milieuberekeningen en wand- en 
gevelbekleding aan de orde. 

EN 14342 -Wood flooring- is aangepast 
en opnieuw gepubliceerd. De norm is 
bruikbaar voor het CE-markeren van 
vloerbekleding, trappen, loopdekken 
en andere niet-constructieve vloertoe-
passingen. De VVNH is nauw betrok-
ken geweest bij het herzieningstraject.

prEN 16449 -Vastlegging van CO2 in 
hout- is gepubliceerd en maakt het 
mogelijk om aan hout positieve CO2-
eigenschappen toe te kennen en te 
kwantificeren. Dit is van grote waarde 
bij milieu-effectberekeningen.

prEN 16485 -Randvoorwaarden voor 
milieubelastingberekeningen van 
houtproducten- is gepubliceerd. Deze 
norm geeft de grenzen en invullings-
mogelijkheden voor modellen die 
men gebruikt voor berekeningen van 
milieueffecten. Deze norm heeft een 
grote uitwerking op de resultaten van 
dergelijke berekeningen.

EN 14915 -Houten wand- en gevelbe-
kleding- is in herziening en komt in 
2014 beschikbaar voor commentaar.

EN 460 –Eisen aan de duurzaamheids-
klasse van hout in bepaalde risicoklas-
sen- is in herziening. Wolfgang Gard 
(TU Delft) vertegenwoordigt de VVNH. 
Een commentaarversie van dit docu-
ment komt in 2014 beschikbaar.

EN 350 -Duurzaamheidbepalingen van 
hout- is in herziening, met Wolfgang 
Gard (TU Delft) voor de VVNH in de 
begeleidingscommissie. De hele syste-
matiek van bepaling en de weergave 
van de klassering zal onder de loep 
worden genomen. De nieuwe struc-
tuur wordt in 2014 duidelijk. 

COMMISSIE DUURZAAMHEID VAN 
GEBOUWEN (NEN 351281)
De NEN commissie 351281 ‘Duurzaam-
heid van gebouwen’ is de Nederland-
se schaduwcommissie die de Europese 
richtlijnen voor milieu-eigenschappen 
van materialen in bouwwerken 
beoordeelt, becommentarieert en 
afstemt. In 2013 komt de VVNH tot de 
slotsom dat directe betrokkenheid bij 
de schaduwgroep noodzakelijk is. Dit 
op basis van een verkenning van de 
momenteel spelende onderwerpen 
en in ontwikkeling zijnde normen. In 
2014 zal de wijze waarop de VVNH zich 
zal laten vertegenwoordigen, worden 
ingevuld.

CPD - CPR
Per 1 juli 2013 wordt de richtlijn Bouw-
producten (CPD) vervangen door de 
Europese verordening Bouwproducten 
(CPR). Dit heeft gevolgen voor fabri-
kanten, importeurs en distributeurs 
van houtachtige bouwproducten. 
Bij de verplichting tot CE-markeren 
liep Nederland voorop, maar nu 
is deze ook in de rest van Europa 
noodzakelijk en verplicht. Daarnaast 
zijn er een aantal wijzigingen in het 
markeringsprotocol doorgevoerd. 
De normcommissie besteedt in 2013 
aandacht aan deze wijziging en treedt 
als vraagbaak op voor zowel hout-
branche als industrie. De VVNH stelt 
de belangrijkste wijzigingen in de 
vorm van documentatie aan de leden 
beschikbaar.

COMMISSIE GEVAARLIJKE 
STOFFEN IN BOUWMATERIALEN 
(CEN TC 350)
Via secretaris Annemieke Venemans 
(NEN) volgt de VVNH de vorderingen 
rond het onderwerp ‘gevaarlijke stof-
fen’ op de voet. Regelgeving op dit 
gebied kan van grote invloed zijn op 
de bruikbaarheid en verhandelbaar-
heid van houtproducten.

KOMO
De herziene BRL 4103 -Houten en 
Houtachtige gevelbekleding- is voor 
commentaar beschikbaar gesteld. 
De VVNH-secties plaatsen massaal 
kanttekeningen. Dit commentaar is in 
de eindversie van het document ver-
werkt. Een groot belang is toegekend 
aan een nog te vervaardigen beoorde-
lingsgrondslag voor houtsoorten voor 
gevelbekleding. De verantwoording 
voor dit nieuwe document ligt bij de 
CTH-commissie, maar de VVNH neemt 
in het traject de voortrekkersrol op 
zich. 

CTH -TOELATINGSCOMMISSIE 
GEVELTIMMERWERK
De CTH-commissie herziet de beoor-
delingsgrondslag 99-05- en vult deze 
aan met sterkteklassen en warmte-
geleidingswaarden. De VVNH is van 
oudsher goed vertegenwoordigd in 
deze commissie. Daarnaast krijgt de 
CTH de taak om een overzicht van 
geschikte houtsoorten voor gevelbe-
kleding op te stellen om de BRL 4103 
te completeren. Dit traject, waarin de 
VVNH het voortouw heeft, loopt door 
in 2014. 

PLATFORM CE-MARKERING
Het Platform CE-markering is een 
samenwerkingsverband tussen 
marktpartijen, certificeerders en 
controlerende instanties. In 2013 is het 
voornaamste onderwerp de verhou-
ding tussen het KOMO-keurmerk en de 
CE-markering van bouwproducten. De 
vastgestelde belangrijke discrepanties 
tussen beide systemen moeten voor 
eind 2014 zijn benoemd en bij voor-
keur zijn opgeheven. CE-markering 
is hierbij leidend. De VVNH volgt het 
proces op de voet.

CITES
De samenvatting houtachtige planten 
van de zeer omvangrijke CITES-soor-
tenlijst is in 2013 weer geactualiseerd. 
Omdat CITES status heeft in zowel de 
Nederlandse (import-)wetgeving als in 
EUTR, zijn uitbreidingen en wijzigingen 
in de lijst van invloed op de handel in 
hout en bosproducten. De samenvat-
ting van de CITES-soortenlijst staat 
gepubliceerd op het besloten deel van 
de VVNH-website.

CE-MARKEREN VAN 
HOUTACHTIGE BOUWPRODUCTEN
Op het ledengedeelte van de VVNH-
website zijn verschillende documenten 
terug te vinden over CE-markering 
van houtachtige bouwproducten. De 
informatie is in 2013 geactualiseerd 
en aangepast op de wijzigingen uit de 
van kracht geworden Europese Veror-
dening Bouwproducten ( CPR).
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Naaldhout
Over het algemeen lopen de binnenlandse en de internationale 
naaldhoutmarkt niet altijd met elkaar in de pas. In 2013 hebben we daar 
weer enkele voorbeelden van aan den lijve kunnen ondervinden.

Kijkend naar de Nederlandse bouw- en 
houtmarkt, is het geen nieuws dat 
2013 voor iedere houthandel in de 
boeken zal worden bijgeschreven als 
een heel zwaar jaar. Zowel in de bouw 
als in de timmerindustrie is er nog 
steeds sprake van overcapaciteit met 
alle kwalijke gevolgen van bedrijfsbe-
eindigingen door faillissementen van 
dien. Niemand zal aan het eind van 
het verslagjaar echt geld hebben ver-
diend. De prijzen staan continu onder 
druk en het verkoopvolume is in 2013 
voor veel ondernemingen net te klein 
om de vaste kosten te dekken. Het 
jaar begint met achterstand door het 
het wegvallen van een groot aantal 
bouwrijpe dagen door de winter. In de 
rest van het jaar wordt die achterstand 
niet meer weggewerkt.  

Kijkend naar de internationale ont-
wikkelingen, moeten we helaas de 
conclusie trekken dat het Nederlandse 
herstel op het gebied van de bouw-
gerelateerde sectoren achterblijft bij 
die van de ons omringende landen. 
Zo gaat Engeland al een poos goed, 
mede door de overheidsmaatregelen 
die de bouw uit het slop trekken. Ook 
de Duitse markt stijgt ver boven die 
van Nederland uit. De Zweedse en 
Finse zagerijen profiteren er van en 
zoeken en vinden ook handel buiten 
Europa. De Finse exportcijfers tonen 
dat nog slechts een derde van hun 
productie zijn weg vindt binnen de 
Europese grenzen. De overige zeventig 
procent gaat naar de kades in Azië 
en Afrika, een situatie die tien jaar 
geleden bijna omgekeerd was. 

Deze ontwikkeling betekent dat de 
Nederlandse handel, ondanks de 
moeilijk economische situatie, mee 
moet met de internationale prijzen. 
Door de brede sortimenten die wij 
kopen (dun en dik, goed en slecht) 
en de goede betaalmoraal blijven we 
als naaldhoutkopers bij de Zweedse 
en Finse zagerijen nog wel in beeld, 
al treden er wel veranderingen op. 
In het segment midden- en dikker 
hout bestaan de problemen nog niet 
zozeer, maar met name op het vlak 
van de boards heeft de Nederlandse 
importeur die prijstechnisch helemaal 
onderaan bungelt, grote problemen 
zijn gewenste specificaties te krijgen.  

Voor de Nederlandse houtkoper bete-
kent het opschalen van de zagerijen 
naar een meer mondiale markt een 
toename van de onvoorspelbaar-
heid welke kant de prijzen zich zullen 
bewegen. Inzicht in en kennis van 
de marktsituatie van de voorheen 
grootste kopers Duitsland en Engeland 
is heden ten dage niet meer genoeg 
voor gefundeerde marktvoorspellin-
gen. Nu zijn de bouw in Korea, Taiwan 
en Saoedi-Arabië veel betere indicato-
ren voor komende ontwikkelingen. 

In de tweede helft van 2013 zien de 
zagerijen in het noorden een opleving, 
na in de eerste zes maanden grijze 
tot rode cijfers te hebben gedraaid. 
Stijgende volumes en verkoopprijzen 
brengen de resultaten weer in het 
zwart, waardoor de zagerijen er begin 
2014 weer iets comfortabeler bij zitten 
dan in dezelfde periode 2013. En die 
draai kwam voor hen na een periode 
van dieprode cijfers niets te vroeg. 

De positieve signalen in het eerste 
kwartaal 2014, geven de Nederlandse 
bouw- en houtsector weer reden 
voor enig voorzichtig optimisme. En 
of die opwaartse beweging te maken 
heeft met een voorzichtig positiever 
wordend economisch klimaat, of dat 
we de vruchten plukken van de zachte 
winter, wijst de rest van het jaar uit.

TECHNISCHE ONDERWERPEN 
Het sectiebestuur Naaldhout zet zich 
ook dit jaar weer in om het aandeel 
duurzaam geproduceerd hout verder 
te laten stijgen tot 100%. Er wordt 
herhaaldelijk gesproken over handels-
ketencertificering van met name FSC. 
Om belemmeringen zo snel mogelijk 
op te lossen, wordt hiervoor een werk-
groep opgestart. Het sectiebestuur 
buigt zich verder onder meer over de 
gevolgen van de Europese Houtver-
ordening EUTR, de invoering van de 
Europese verordening bouwproducten 
(CPR), CE-markering, BRL 4103, het 
Softwood Contract 2012. Samen met 
Centrum Hout brengt de sectie prak-
tische kennis rond kwaliteitssortering 
samen in een brochure. In 2013 gaat 
de Europese houtpromotiecampagne 
‘Wood Growing Cities’ van start, waar 
het sectiebestuur niet alleen mede-
initiatiefnemer van is, maar ook warm 
pleitbezorger. Aandacht is er ook voor 
de activiteiten van de Stichting Kring-
loop Hout, waar het zitting in heeft.

INTERNATIONAL SOFTWOOD 
CONFERENCE (ISC) 
De internationale naaldhoutcon-
ferentie ISC op 17 en 18 oktober in 
Edinburgh wordt namens de VVNH 
bezocht door vertegenwoordigers 
van sectiebestuur Naaldhout, zijnde 
de heren H.A.A.J. Gras, P.A. van den 
Heuvel, W. Schnitger en D.P. Wilkens. 
Op de agenda staan onderwerpen 
over marktontwikkeling en analyse, de 
Europese Houtverordening (EUTR) en 
de Europese Houtpromotiecampagne. 

BROCHURE  
In de praktijk wordt er regelmatig ge-
discussieerd over de kwaliteit van hout 
gesorteerd voor constructief gebruik 
en hout waaraan ook esthetisch eisen 
worden gesteld. 

Het sectiebestuur Naaldhout en Cen-
trum Hout ontwikkelen de brochure 
‘Kwaliteitseisen voor op uiterlijke 
kenmerken gesorteerd Europees 
Naaldhout’ om de verschillen in het 
uiterlijk van naaldhout te verduidelij-
ken. Basis voor de kwaliteitseisen zijn 
de NEN 5499 en NEN 5466 ‘Kwaliteits-
eisen voor op uiterlijke kenmerken 
gesorteerd Europees Naaldhout’. De 
brochure verduidelijkt de visie van de 
houthandel in de communicatie met 
de klant, maar is tevens een uitsteken-
de ondergrond voor interne bedrijfs-
opleidingen over naaldhout.

BESTUUR 
In 2013 ontvalt het zeer gewaardeerde 
bestuurslid de heer A.W.S.C. Lie-
bregts het sectiebestuur. Het bestuur 
vergadert dit jaar vijf maal. Tot het 
bestuur treden toe de heren J.W. 
Boudestein (Heuvelman Hout) en M.J. 
F. Scheijmans (Houthandel Math. L. 
Scheijmans).
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Hardhout
2013 is een in diverse opzichten interessant marktjaar. De invallende 
Nederlandse winter aan het begin van het jaar zorgt direct al voor een 
niet al te beste start. De toch al niet florissante bouwproductie staat direct 
in het eerste kwartaal enige weken stil. Op de binnenlandse markt speelt 
bovendien onzekerheid welke gevolgen de invoering van de Europese 
Houtverordening EUTR op het aanbod uit de herkomstlanden gaat hebben.

Lopende het jaar blijken de gevolgen 
van deze EUTR voor de toch al zwaar 
op duurzaamheid inzettende Neder-
landse houthandel mee te vallen, al is 
het na de keurmerken van duurzame 
herkomst opnieuw een administra-
tieve last die de houtondernemingen 
erbij krijgen. Ze hebben desalniette-
min hun organisatie op de invoering 
van de EUTR ingericht en onder-
steunen van harte de maatregel om 
illegale houtstromen uit te bannen. 
Op termijn zal dit tot een eerlijkere 
prijsvorming leiden en de goede repu-
tatie van (tropisch) hout behouden. 

Na de winter begint de markt 
uiteindelijk in het tweede kwartaal 
een beetje aan te trekken. Zeker tot 
voor de bouwvak is er een aanzien-
lijke activiteit, zodat iedereen na de 
bouwvak optimistisch klaar staat om 
het ingezette positieve marktgevoel 
economisch in te vullen. Het blijkt 
echter ijdele hoop als vanaf septem-
ber de markt weer een afnemende 
activiteit toont. 

Door problemen met verschepingen 
en de slechte weersituatie in zowel 
Afrika als Verre Oosten ontstaan er 
allerlei aanvoerperikelen. Hierdoor, 
en door een afkalvende Nederlandse 
marktvraag, ontstaat her en der de 
foute indruk dat de markt in balans 
is. Niets is minder waar. Daar waar 
Europa in 2007 nog circa 2,4 miljoen 
kuub hardhout naar zijn grenzen ziet 
komen, loopt dat successievelijk terug 
tot de helft in 2012. België neemt de 
koppositie als van grootste importeur 
van hardhout van Nederland over. 

De bouw is in zijn algemeenheid 
nog steeds niet goed te noemen. De 
omvang van de renovatie-activiteiten, 
hoewel hoopvol, kunnen de wegval-
lende nieuwbouwproductie op geen 
manier ondersteunen. De houthan-
del kent ondanks veel reorganisaties 
meer aanbieders. De kosten van 
zeevrachten stijgen en het sappelen 
van de Nederlandse markt wordt nog 
eens versterkt omdat de internatio-
nale vraag grote invloed heeft op de 
beschikbare aanvoer. 

Met de zachte winter zou 2014 in theo-
rie wat beter moeten kunnen zijn dan 
2013. In het eerste kwartaal van 2014 
kan door het ontbreken van de winter 
gewoon worden doorgewerkt. En ook 
de activiteiten voor de tuinsector zijn 
in het eerste kwartaal beter dan in 
2013. In 2013 zien we positieve ontwik-
kelingen van de Vrienden #vanhout-
campagne en ook het gereedkomen 
van de voor hout gunstige levens-
cyclusanalyses zijn te zien als een 
ondersteuning voor de toepassing van 
hout in zijn algemeenheid. 

EUTR EN TIMBERCHECKER
De op 3 maart 2013 van kracht 
wordende Europese Houtverordening 
EUTR (zie ook Milieuzaken) vormt een 
belangrijk onderwerp voor het sectie-
bestuur. Het Due Dilligence-stappen-
plan wordt aan de leden aangeboden 
onder de naam TimberChecker. Het 
bestuur beantwoordt veel vragen over 
de implementatie. Het sectiebestuur 
Hardhout vraagt Proforest een verge-
lijking te maken tussen de EUTR en het 
door de leden gehanteerde SGS TLTV-
systeem. Het Proforest Assessment of 
SGS TLTV-rapport komt halverwege het 
jaar voor de leden beschikbaar. Mevr. 
Daniëlle van Ooijen van Greenpeace 
geeft in de aprilvergadering op uitno-
diging van de sectie haar zienswijze 
over de wijze waarop bedrijven de 
EUTR in Nederland implementeren, de 
manier waarop de NVWA de handha-
ving organiseert en het naleven van 
de CITES-wetgeving. Bovendien licht 
zij het Greenpeace rapport ‘Cut it out: 
Illegal logging in de DRC’ nader toe. 
Gezien het gezamenlijk belang bij het 
onderwerp wordt afgesproken elkaar 
met regelmaat te informeren. Ook bij 
het overleg met de Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit (NVWA) is het 
sectiebestuur betrokken. Gedurende 
het jaar blijkt de organisatie die de 
EUTR toetst relatief onbekend met ‘de 
handel in hout en houtproducten’, 
vandaar dat ook met NVWA regelma-
tig overleg plaatsvindt. 

PEFC-MTCS
Aan het eind van het verslagjaar meldt 
staatssecretaris Infrastructuur en 
Milieu Wilma Mansveld voornemens 
te zijn het PEFC-MTCS-systeem onder 
voorwaarden voor een periode van 
twee jaar goed te keuren. Met een 
gezamenlijk persbericht van CNV, FNV, 
NBvT en VVNH wordt ze in haar voor-
nemen door genoemde organisaties 
gesteund. Gezien het belang van het 
Maleisische systeem voor de Neder-
landse houtmarkt staat het onderwerp 
prominent op de sectieagenda. 

FSC EN OCP
FSC meldt in 2013 een nieuw registra-
tiesysteem op te willen zetten, het zo-
geheten Online Claims Platform (OCP). 
De voor- en nadelen van het systeem 
worden door de sectiebesturen van 
Hardhout, Naaldhout en Plaatmateri-
aal gewikt en gewogen. In 2014 komt 
de VVNH met een standpunt naar FSC 
International en FSC Nederland. 

EÉN COC VOOR FSC EN PEFC
Het sectiebestuur staat wederom stil 
bij de wenselijkheid om na vele jaren 
van overleg te komen tot één chain of 
custody (CoC) voor FSC en PEFC. Het 
onderwerp staat daarom ook hoog op 
de agenda van de uitvoering van de - 
op 20 juni 2013 ondertekende - Green 
Deal. 

GN-CODE INDELING VOOR HOUT 
EN HOUTPRODUCTEN
Het overleg over de GN-codes dat in 
2012 met de douane is ingezet krijgt in 
het verslagjaar een vervolg. Het resul-
teert - na overleg met de zogeheten 
‘aangevers’ (de bedrijven Van Uden, 
WPL, Adema en Hoogendoorn) - in 
zogeheten Bindende Tarief Indelingen 
(BTI’s) voor diverse producten. 

TECHNISCHE ONDERWERPEN
Tijdens de bestuursvergaderingen zijn 
onder andere de volgende technische 
onderwerpen besproken: BRL 4103, 
houten en houtachtige gevelbekle-
ding of gevelbekledingsystemen; CE 
Europese verordening bouwproducten 
(CPR) en onderzoeksvoorstel testen 
brandgedrag diverse houtsoorten. 

BRANDONDERZOEK HARDHOUT 
PRODUCTEN
Op initiatief van de sectie Hardhout is 
een onderzoek gestart naar brandklas-
sering van dekdelen, vlonderdelen, 
vloeren en traptreden van de houtsoor-
ten itaúba, massaranduba, bangkirai en 
azobé. De resultaten van dat onderzoek 
zijn zeer positief. Azobé en massaran-
duba vallen in Eurobrandklasse Bfl-S1 en 
itaúba en bangkirai in klasse Cfl-S1.  Met 
deze classificatie zijn de houtsoorten 
aantoonbaar bruikbaar voor vrijwel alle 
soorten vlonders, vloeren, loopdekken, 
trappen en galerijen. De brandklasse 
Cfl is vereist bij de meeste vluchtwe-
gen (Nederlands Bouwbesluit 2012). In 
sommige Europese landen vraagt men 
klasse Bfl. De definitieve rapporten ko-
men eind maart 2014 voor VVNH-leden 
beschikbaar. 

STERKTEONDERZOEK
In 2013 zijn testen uitgevoerd voor het 
sterkteonderzoek naar de houtsoorten 
massaranduba, bilinga, tali, euveusse 
en okan. De onderzoeksresultaten 
komen in 2014 voor de VVNH-leden 
beschikbaar. De onderzoeksgegevens 
dienen als basis voor een accurate 
machinale sterktebepaling, zoals met 
de Brookhuis resonantie-sterktemeter. 

EUROPESE KOEPELORGANISATIE 
ETTF, HARDWOOD SECTION 
De heren A. Wesselink en P.A. van den 
Heuvel nemen deel aan de ETTF-ver-
gaderingen van 14 mei 2013 in Keulen 
en 18 oktober 2013 in Edinburgh. De 
agenda vermeldt onder andere de 
samenwerking met Febo, de toekomst 
van de ETTF en implementatie van de 
Europese Houtverordening EUTR. 

BESTUUR
Het sectiebestuur vergadert in 2013 
viermaal. In december wordt op ge-
paste wijze afscheid genomen van de 
heer J.W.M. Hunink, bestuurslid van 
de sectie Hardhout en tevens VVNH-
vertegenwoordiger in het College van 
Deskundigen van SKH. Verdere be-
stuurswijzigingen doen zich niet voor.
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Plaatmateriaal
2013 was in navolging van 2012 een roerig jaar voor de handel in 
plaatmaterialen. Terwijl de landen om ons heen economisch de weg naar 
boven hebben gevonden en kunnen profiteren van een sterke markt, blijft 
Nederland in vergelijking daarmee sterk achter. De handel worstelde in het 
verslagjaar onder invloed van de ontstane prijsdruk met een vechtmarkt. 
Veel Nederlandse handelaren hadden dan ook moeite de opwaartse prijzen 
in hun handel mee te nemen.

In het licht van de haperende econo-
mische situatie doet plaatmateriaal 
het op handelsniveau desalniettemin 
redelijk en op groothandelsniveau 
zagen we ook een iets betere ontwik-
keling dan in 2012. Dat heeft vooral te 
maken met de trend om de voorraden 
op handelsniveau tot een minimum te 
beperken, terwijl de groothandel er in 
slaagt de  voorraden relatief hoog aan 
te houden. Als gevolg hiervan verdient 
de groothandel in 2013 een redelijke 
boterham, waar dat op handelsniveau 
een heel ander verhaal is. 

Grootschalige gevolgen van de sinds 
2008 voortdurende laagconjunctuur 
als het drastisch aanpassen van het 
personeelsbestand of het massaal 
omvallen van bedrijven blijven in 2013 
in de plaatmaterialenhandel uit. Maar 
de druk is goed voelbaar, zeker bij de 
plaathandel die de matige activiteit 
in de bouw elke dag aan den lijve 
ondervindt. Wel is een voorzichtige 
trend te constateren dat de focus van 
de klant zich weer meer richt op de 
vertrouwde kwaliteitsproducten, na 
minder goede ervaringen met goed-
kopere alternatieven. De angst die 
aan het begin van de crisis leeft dat 
OSB het constructietriplex voor een 
belangrijk deel zou gaan verdringen is 
niet bewaarheid. Wel zorgt de huidige 
crisis voor een assortimentsbeperking. 
Waar voorheen de handel op plaatma-
teriaalgebied zowel Fins vuren hadden 
liggen, als Chileens grenen, Eliotti Pine 
en OSB, zie je nu dat er een of meer-
dere ‘smaken’ zijn verdwenen en de 
handel zich beperkt tot bijvoorbeeld 
OSB en Fins vuren.

De producenten zetten zwaar in op 
FSC- of PEFC-certificering, mede onder 
invloed van de voortdurende vraag 
uit Nederland en de ons omliggende 
landen. In vrijwel alle herkomstgebie-
den groeit de beschikbaarheid van 
producten met een keurmerk van 
aantoonbaar duurzame herkomst. De 
waardetoevoeging die dit zowel de 
leverancier als de handel oplevert, is 
in het huidige tijdsgewricht meer dan 
welkom. Zeker nu de administratieve 
druk op dit gebied, ook vanuit Brussel 
met onder andere de EUTR, alleen 
maar toeneemt. 

De eerste tekenen voor 2014 stemmen 
gematigd positief, en dat is deels een 
gevolg van de zachte winter die de 
bouwproductie niet verder aantast. De 
verwachting is dan ook gerechtvaar-
digd dat 2014 positief boven 2013 zal 
uitstijgen. 

TECHNISCHE EN ANDERE 
ONDERWERPEN 
Het bestuur zet zich onverminderd in 
om het aandeel duurzaam geprodu-
ceerd plaatmateriaal in de markt te 
verhogen. In het verslagjaar is daartoe 
aandacht gegeven aan de Europese 
Houtverordening (EUTR), verande-
ringen ten gevolge van de Europese 
verordening bouwproducten (CPR), 
douanetarieven,Taric-codes van de 
Europese Gemeenschap, quota en 
verschillende normen en beoorde-
lingsrichtlijnen. 

BRL 1705 TRIPLEX
Het sectiebestuur buigt zich over de 
Beoordelingsrichtlijn 1705 Triplex en 
heeft zitting in de commissie die op 
basis van deze BRL nieuwe uniforme 
verwerkings- en onderhoudsvoor-
schriften ontwikkelt. In de door de 
sectie ontwikkelde brochure Houtach-
tige Plaatmaterialen worden de toele-
veranciers voorgelicht en opgeroepen 
de Nederlandse eisen voor gebruik 
en verwerking van plaatmateriaal in 
hun verwerkingsvoorschriften over te 
nemen. 

MINICAMPAGNE VENTILEREN & 
DILATEREN
Centrum Hout maakt op initiatief van 
de sectie Plaatmateriaal verkoopon-
dersteunende middelen voor het juiste 
gebruik van plaatmaterialen in de 
gevel. Naast een Houtwijzer ‘Houtach-
tige plaatmaterialen - richtlijnen voor 
gebruik en verwerking’ met verwer-
kingseisen en een verkorte A5-flyer 
Plaatmaterialen, ondersteunt een 
instructiefilm op www.vvnh.nl/film-
ventileren-dilateren en Youtube samen 
met productstickers de juiste toepas-
sing van plaatmateriaal. Het voor-
lichtingsmateriaal wordt tijdens de 
Bouwbeurs 2013 gelanceerd en breed 
in de markt gezet. Vele bedrijven en 
organisaties nemen de richtlijnen over 
en een aantal vakmedia publiceren 
over het onderwerp. De Youtube-film 
wordt meer dan 2.700 keer bekeken. 

BESTUUR 
Het sectiebestuur komt viermaal bij 
elkaar en kent in de loop van 2013 
de nodige veranderingen. De heren 
N. Boelema, G. Jongh, en T. Schip-
per nemen afscheid. Tot het bestuur 
treden toe de heren D. Zonneveld en 
M. Verbraak. De heer D. Zonneveld 
neemt het voorzitterschap over van N. 
Boelema.
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Technische zaken

BRANDVERTRAGING
Om de invloed op het brandgedrag te 
bepalen, is de werkgroep Brandvertra-
ging in 2012 begonnen met het testen 
van diverse soorten verf aangebracht 
op brandvertragend behandelde 
geveldelen van Western Red Cedar. 
Uit die tests blijkt één type verf de 
grootste bijdrage te leveren. Met deze 
verf is in 2013 verder getest met als 
uiteindelijk doel om brandklasse B 
te halen. Dat is ondanks testen met 
diverse samenstellingen van brandver-
trager en afwerksysteem niet gehaald. 
Wel zijn er vorderingen gemaakt die 
in 2014 het vertrekpunt vormen voor 
verder onderzoek.  

OPLEIDING MACHINALE 
HOUTBEWERKING
Vanuit de houtbranche is de belang-
stelling voor de machinale opleidin-
gen van SH&M te Woerden gering te 
noemen. Veel bedrijven leiden nieuw 
personeel veelal op de werkplek zelf 
op. Het sectiebestuur Technische 
Zaken discussieert in het verslagjaar 
of deze geringe belangstelling nog 
een financiële bijdrage aan de SH&M 
rechtvaardigt. Na ampel beraad 
besluit het bestuur de opleiding 
toch te blijven ondersteunen, omdat 
men bij het aantrekken van de markt 
een tekort aan technisch personeel 
verwacht. Hoewel interne opleidin-
gen hun voordeel hebben, bestaat 
tegelijkertijd het gevaar dat het per-
soneel eenzijdig wordt opgeleid. Dit 
maakt niet alleen dat men niet breed 
inzetbaar is, maar het belemmert ook 
de doorstroommogelijkheden. De 
mening van de sectie is ingebracht in 
een door het Hout Opleidings Cen-
trum (HOC) georganiseerd mini-con-
ferentie, waar het standpunt van het 
sectiebestuur wordt onderschreven.

Andere onderwerpen die in 2013 op 
de sectieagenda prijken, zijn brandver-
traging, 3D- printen, artikelcodering 
en dieselproblematiek.

BESTUUR 
Het sectiebestuur Technische Zaken 
vergadert in 2013 tweemaal. De heer 
E. Scheffer treedt in het verslagjaar toe 
als bestuurslid.

Organisatorische zaken
Voor de VVNH gaat 2013 de boeken in als het jaar van samenwerking op 
verschillende fronten. In de uitvoering van het VVNH-duurzaamheidsbeleid, 
zoals onder andere vastgelegd in het Actieplan ‘Bewust met hout’, wordt 
de samenwerking bekrachtigd met 26 organisaties en overheden. In het 
meebewegen met de leden die helaas in 2013 geconfronteerd worden met 
aanhoudende schrale marktomstandigheden, krijgt de samenwerking met 
de Hibin meer en meer concrete vormen.

BESTUUR
Het VVNH-bestuur vergadert in 2013 
zes maal. De belangrijkste onderwer-
pen zijn in willekeurige volgorde: de 
samenwerking met de Hibin, de op-
richting van de vereniging Bouwtoele-
veringNL, de activiteiten en samenstel-
ling van het secretariaat, de aflopende 
- en eventueel nieuw af te sluiten cao 
en de toekomst van het bedrijfstak-
pensioenfonds voor de houthandel. 
In de najaarsledenvergadering op 28 
november worden de heren H.A. van 
Drimmelen en A.J. Schouten voor een 
tweede periode van vier jaar herkozen. 
De bestuurssamenstelling blijft in het 
verslagjaar ongewijzigd. 

LEDENVERGADERINGEN
De VVNH-leden komen in 2013 twee 
keer bijeen voor een algemene leden-
vergadering. De eerste ledenvergade-
ring is op 20 juni op de Buitenplaats 
Amerongen en vindt gecombineerd 
plaats met de Nederlandse Branche-
vereniging voor de Timmerindustrie 
(NBvT). Het gezamenlijk deel van de 
vergadering staat in het teken van de 
op dezelfde dag ondertekende Green 
deal ‘Bevorderen duurzaam bosbe-
heer’ en de publiekscampagne Vrien-
den #vanhout, waar beide partijen het 
initiatief voor hebben genomen. 

De tweede ledenvergadering vindt 
plaats op 28 november in het VVNH-
kantoorpand te Almere Buiten. 
Voor de thuislocatie wordt gekozen 
vanwege het agendaonderwerp 
‘Samenwerking VVNH met Hibin - 
BouwtoeleveringNL’. Tijdens de goed 
bezochte ledenvergadering wordt ge-
discussieerd over het borgen van het 
houtbelang onder BouwtoeleveringNL 
en de toekomstige bestemming van 
het VVNH-vermogen en -kantoorpand. 
Op verzoek van het bestuur stemmen 
de leden in met verdere uitwerking 
van de voorgelegde plannen om te 
komen tot een nieuwe vereniging 
waarin VVNH en Hibin zo mogelijk 
per 1 januari 2015 zullen opgaan. De 
voorstellen om tot deze samenwerking 
te komen, worden in 2014 tijdens de 
ledenvergaderingen aan de leden 
voorgelegd. 

KRINGBIJEENKOMSTEN
Op 1 en 10 oktober zijn er in Ridderkerk 
en Eindhoven kringbijeenkomsten 
gehouden. Door gebrek aan animo 
vervallen de twee andere regionale 
kringbijeenkomsten. 

SAMENWERKING VVNH-HIBIN 
ONDER BOUWTOELEVERINGNL 
De besturen van VVNH en Hibin ver-
gaderen in 2013 op 11 juni en 7 okto-
ber gezamenlijk. Tijdens het gezamen-
lijke bestuursoverleg op 11 juni wordt 
tot de instelling van vier zogeheten 
gezamenlijke Taskforces besloten. 
Deze werkgroepen bekijken of er op 
de onderwerpen cao’s, pensioenen, 
opleidingen en toekomstige contri-
butieregeling, belemmeringen zijn 
die een verdergaande samenwerking 
van VVNH en Hibin onder Bouwtoe-
leveringNL in de weg staan. Het voor 
de VVNH belangrijke onderwerp ‘het  
borgen van het houtbelang’ vormde 
onderdeel van de werkgroep contri-
butie. De werkgroepen constateren 
mede op grond van de door de bestu-
ren meegekregen uitgangspunten en 
aannames geen belemmeringen. Na 
bespreking van deze resultaten op 7 
oktober in een gezamenlijke VVNH-
Hibin bestuursvergadering, stemmen 
beide besturen erin toe de samen-
werking tussen VVNH en Hibin verder 
vorm te geven. Ter voorbereiding - en 
aansluitend op de bovengenoemde 
gezamenlijke vergaderingen - verga-
dert het bestuur van de federatieve 
vereniging Bouwtoelevering in 2013 
driemaal. 
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WIJZIGINGEN VVNH-
SECRETARIAAT
Mede met het oog op de aanhou-
dende economische recessie, is tijdens 
de algemene ledenvergadering op 28 
november 2012 de contributierege-
ling naar beneden bijgesteld en is 
een daarop aangepaste taakstellende 
begroting voor 2013 vastgesteld. De 
activiteiten en personele bezetting is 
hierop aangepast. Dit resulteert in het 
afscheid nemen van mevrouw Wilma 
van Kreuningen en mevrouw Ricky de 
Heer. De personele bezetting van het 
secretariaat is na de ingreep terugge-
bracht naar negen fte’s.   

IN MEMORIAM TON (A.W.S.C.) 
LIEBREGTS 
In januari 2013 overlijdt Ton Liebregts, 
sinds 2007 actief bestuurslid van de 
sectie Naaldhout. Zoals wij hem 
kenden, was hij zeer begaan met 
het houtvak in het algemeen en het 
naaldhoutvak in het bijzonder. Met 
hem verliezen we niet alleen een 
kundig bestuurder, maar bovenal een 
makkelijk toegankelijk en bijzonder 
aardig mens. Tijdens de ledenvergade-
ring op 20 juni wordt bij zijn overlijden 
stilgestaan. 

IN MEMORIAM COEN (C.K.) 
DEKKER 
In april 2013 verliest het houtvak 
Coen Dekker (82). Van een kleine 
houthandel in Den Haag weet hij een 
moderne, internationaal opererende 
houtindustrie te maken. Als Coen 
voor zaken in het buitenland verbleef, 
werd de achterblijvende houthandel 
nerveus, bang om de boot te missen. 
Als ondernemer pur sang zag en 
benutte hij marktkansen, die voor 
anderen vaak verborgen bleven. Op 
vele fronten heeft hij zich met hart en 
ziel voor het houtvak ingezet, zo ook 
als kritisch lid van de VVNH. Met hem 
gaat niet alleen een visionair onderne-
mer heen, maar bovenal één van de 
meest markante, unieke, humorvolle 
en aimabele persoonlijkheden die de 
hout- en bouwwereld tot op heden 
heeft gekend. Op 20 juni is tijdens de 
VVNH-ledenvergadering bij zijn overlij-
den stilgestaan. 

LEDEN
Aan het eind van het verslagjaar telt 
de VVNH 124 lidbedrijven met in totaal 
117 filialen.

Leden
Onze gewaarde leden per 31 december 2013

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

Hoek-Lopik BV
Hoogendoorn Hout BV
Hormes Hout en Plaat BV
Houthandel Houtex BV
Houtplex BV Import Hardhout  
en  Plaatmateriaal
Houtwerf BV
Kees van ‘t Hullenaar Hout
Hupkes Houthandel Dieren BV
Van Ierssel Houtimport BV
Imabo Nobel BMG bv
International Plywood BV
Houthandel W. Jacobs BV
Koninklijke Jongeneel BV
Bouwmaterialenhandel het Klooster
Knape Hout BV
Kombi Bouwmaterialen
KoningsBlaauw Houthandel BV
Houtimport Kuhn BV
Leyenaar Taapken Lamaker BV
Leyenaar Taapken Agencies BV
Houthandel Looijmans BV
Martimber Woodproducts BV
Meilink Houthandel en Zagerij BV
Houthandel Meppel (Concordia BV)
J. Mulder Houtimport BV
Mulders’ Houthandel BV
NatureWood BV
Nielsen Timber & Plywood BV
Noordman Hout BV
Nordic Timber
NVB Ubbens Delfzijl
Oscar Timber Products
Parren Hout BV
G.J. Peters Slagharen BV
Pollemans & Walhof BV
Polman Fijnhout BV
PontMeyer N.V. (BA 000)
Precious Woods Europe BV
Prohout BV
Propex Timber BV
Ralph Zee BV
Rechthout V.o.f.
Regge Hout BV
Remerink Group BV
Rest Hout Nederland (v/h Tetteroo) BV
RET Bouwproducten
Houtimport Reuver BV
Houthandel Math. L. Scheijmans BV
Houthandel Schmidt

BV Houthandel v/h Firma J.D. 
Schuilenga
Jan Smulders Triplex Import BV
Houthandel J. Sneek & Zoon BV
Gebr. van Soest BV
Houthandel van de Stadt BV
Stiho Groep BV
Stora Enso Timber DIY Products BV
Van Swaaij Trade International
Timber Trade Connection
Tophout Friesland BV
Topjoynt BV
UPM-Kymmene BV Plywood
Houtimport aan de Vecht BV
Houthandel “De Vechtstreek”
BouwCenter Veghel BV
Verdouw Gouda Bouwprodukten BV
Van Vliet Kastanjehout vof
Voorderhaak BV
J.C.van de Voort Houthandel & Zagerij
Wenico Timber Consultancy BV
Van der Werf’s Bouwstoffen BV
Houthandel Wicherson BV
Wijma Kampen BV
Withagen Houtprodukten BV
Wood Flame Moerdijk BV
Woodimex International BV
Wood Solutions BV
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Onze erevoorzitters en -leden, commissies etc.
Stand van zaken per 31 december 2013

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. de Mul  
(plv. voorzitter)
M.F. Koopmans
K.W. Kuperus
A.H. Stoit
P. Wiegman

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

SOCIALE COMMISSIE
C. Boogaerdt (voorzitter)
O. van Biezen
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 
A. Wesselink  
(interim-voorzitter)
W. de Bruin (vicevoorzitter)
R.Kwist
F. van Nunen
G. de Ruijter
P.A.A. van der Speld
B. Kattenbroek (NBvT) - 
Klankbordgroep
G.J.P. Ravenhorst (TU Delft) 
- Klankbordgroep
E. Smit (architect) - 
Klankbordgroep
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
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)
J.W. Boudestein
P. Krook
M.J.F. Scheijmans 
W.K. Schnitger  
J. Voet
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE PLAATMATERIAAL
D. Zonneveld (voorzitter)
S.J. van der Hoek 
(vicevoorzitter)
H.A. van Drimmelen
C. Hoogendoorn
J.N.M. Mertens
M. Verbraak
A. Willemsen
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 
E. Scheffers  
F.A. de Boer (secretaris)

Afvaardigingen

ADVIESCOMMISSIE VOOR 
DISPENSATIEAANGELEGEN-
HEDEN IN DE HOUTHANDEL
F.A. 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
D. Zonneveld
E.D. de Munck

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

FEDERATIEVE VERENIGING 
BOUWTOELEVERINGNL
H.A.A.J. Gras
A.J. Schouten
P.A. van den Heuvel 
(secretaris, samen met P. 
van Heijgen)

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) 
F.A. de Boer 
(penningmeester)

MVO-NEDERLAND, 
PROGRAMMARAAD
P.A. van den Heuvel

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

NEDERLANDSE DELEGATIE 
INTERNATIONALE NAALD-
HOUT CONFERENTIE 
(EDINBURGH, OKTOBER 2013)
H.A.A.J. Gras
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
F.A. de Boer (Algemeen 
Bestuur)

STICHTING KEURINGSBUREAU 
HOUT (COLLEGE VAN 
DESKUNDIGEN)
Vacature

STICHTING KEURINGSBUREAU 
HOUT (COMMISSIE 
TOEPASSINGEN NIEUWE 
HOUTSOORTEN (CTH) / BRL 
WERKGROEPEN)
E.J. Leeuw
O. Pouw
T.J. Trooster
A. de Heij (agendalid)
O.S. Smeets (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. Dijksman 
G. Paumen
O. Pouw

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)
W.B. Groen
L.J.H. Fredrix 
F.A. de Boer

STICHTING VRIENDEN 
#VANHOUT
P.A. van den Heuvel

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

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

Samenstelling College van 
Arbiters

HARDHOUTDESKUNDIGEN
C. Boogaerdt
K.W. Kuperus
T.J. Trooster

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

PLAATMATERIAAL-
DESKUNDIGEN
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 
(overleden op 7 april 2013) 
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. Bodar-Lagrand 
(secretaresse/administratie)
Mw. P.A.D. van Leth-
Timmer (secretaresse/
administratie)
Mw. A.A. Olthof-
Thakoersingh (secretaresse/
administratie)
R. Schweitz 
(administrateur)
P. Loonstra (ICT-manager)

Colofon
© 2014 KONINKLIJKE VVNH ALMERE
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de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse 
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T 036-5321020
F 036-5321029
E info@vvnh.nl

POSTADRES

Postbus 1380
1300 BJ Almere

BEZOEKADRES

Westeinde 6
1334 BK Almere-Buiten

www.vvnh.nl


