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Na een gedegen voorbereidingsperiode, consultatie en 

instemming van de algemene ledenvergaderingen richten 

de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtonder-

nemingen (VVNH) en de Nederlandse Branchevereniging 

voor de Timmerindustrie (NBvT) in het verslagjaar 2017 de 

nieuwe federatieve vereniging ‘Centrum Hout, Samen-

werking en innovatie in de houtindustrie’ op. Het bestuur 

onder voorzitterschap van Marco Wijma kiest Paul van 

den Heuvel per 1 januari 2018 als directeur van de nieuwe 

federatie. Centrum Hout wil hét aanspreekpunt zijn voor 

hout en houtproducten in Nederland. Kennisontwikkeling 

én kennisdeling, maar ook het signaleren en opruimen 

van obstakels en vergroting van de slagkracht vormen de 

basis om het houtbelang in zowel de bouw en infra, als 

aanverwante sectoren veilig te stellen en waar mogelijk 

uit te bouwen. Centrum Hout streeft er naar in 2020 het 

marktaandeel van hout en houtproducten in de bouw met 

minimaal 5% te laten stijgen ten opzichte van alternatieve 

materialen. Tegelijkertijd moet de handel in en de verwer-

king van duurzaam geproduceerd hout in Nederland dan 

de norm zijn. 

Om deze doelstellingen te realiseren zeilt Centrum Hout 

momenteel met de wind in de rug. Hernieuwbare grond-

stoffen, en hout en houtproducten in het bijzonder, hebben 

de toekomst. De afgelopen periode hebben we met het 

ondertekenen van het Actieplan Bos en Hout, het komen 

tot het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer, 

het actief mede invulling geven aan het Grondstoffenak-

koord en participatie in de klimaatagenda een goede start 

gemaakt met de uitvoering van het ambitieuze beleid van 

Centrum Hout. Wat daar het uiteindelijke resultaat van zal 

zijn, is koffiedik kijken. Zeker is echter wel dat het houtbe-

lang in de discussie over CO2-reductie, circulair bouwen en 

de biobased economie door kennis- en krachtenbundeling 

in Centrum Hout krachtiger kan klinken en de oprichting 

van de federatie dan ook op een uitgelezen moment komt. 

De Nederlandse economische motor begint in het verslag-

jaar nog weer beter op gang te komen. Het verslagjaar laat 

voor de Nederlandse houthandel dan ook opnieuw een 

verbetering van de resultaten zien. Met name de bouwgere-

lateerde ondernemingen profiteren hiervan. De grond-, 

weg- en waterbouw worden in het verslagjaar net als in 

2016 geconfronteerd met een achterblijvend aanbestedings-

niveau van de overheid. Ondanks deze schurende situatie 

in de infra, kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat 

2017 voor de hout- en plaatmaterialenhandel hernieuwd 

verbetering heeft gebracht. De toegenomen economische 

activiteit schept de armslag nu en in de toekomst met de 

gekozen partners aan versterking en groei te blijven werken: 

met NBvT in Centrum Hout aan zekerstelling van het 

houtbelang en Koninklijke Hibin in BouwtoeleveringNL aan 

sociale onderwerpen als cao en pensioenen. We kijken als 

VVNH-bestuur dan ook een stuk geruster naar de toekomst. 

Kortom het was een enerverend jaar. 

Verdere activiteiten waarover u in dit jaarverslag onder 

andere zult lezen zijn de paritaire activiteiten op het 

gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers, 

de campagne om de gezondheidsrisico’s van houtstof 

te belichten, de uitvoering van het Actieplan Versterking 

Hout in de GWW, de dialoog met voor- en achterban in 

de seminarreeks Houtcafé en de onderhandelingen voor 

een nieuwe cao die in 2018 over de periode 2017-2019 zijn 

beslag krijgt. 

Een brancheorganisatie als VVNH bestaat bij de gratie van 

de inzet van zijn secretariaat en leden. De inzet van beide 

op weg naar de nieuwe structuur zijn in het verslagjaar 

voortreffelijk geweest. De basis van zowel de vereniging 

als van de activiteiten om het houtbelang zeker te stellen 

is door de gezamenlijke inspanning toekomstbestendig 

gemaakt. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken 

om alle leden, bestuursleden en secretariaatsmedewerkers 

hartelijk te bedanken voor hun inzet voor onze vereniging 

in het afgelopen verslagjaar. 

 

Namens directie en bestuur,

 

Wirt Groen, voorzitter 

Voorwoord
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JAARVERSLAG 2017 INLEIDING

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen 
(VVNH) is de overkoepelende brancheorganisatie van 216 
groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal, inclusief filialen. 
In 2017 importeren de aangesloten bedrijven ruim 1,9 miljoen m³ 
hout*. De meerderheid van alle werknemers in de bedrijfstak  
(circa 4.900) is werkzaam bij VVNH-lidbedrijven.

Verenigingen die gerelateerde branchesegmenten 

vertegenwoordigen zijn als buitengewoon lid bij de VVNH 

aangesloten. Dit zijn de Nederlandse Vereniging van Hout-

agenten (NATA), de Algemene Vereniging Inlands Hout 

(AVIH) en de Vereeniging van Importeerende Groothande-

laren in Hout (VIGH).

De VVNH is lid van het Nederlands Verbond van de Groot-

handel (NVG) en daarmee verbonden aan het VNO/NCW. 

Door de mondiale handel in hout en de herkomst ervan is 

de VVNH lid van en actief betrokken bij de European Timber 

Trade Federation (ETTF) en de Confédération Européenne 

des Industries du Bois (CEI-Bois).

MISSIE

- De VVNH werkt aan een sterk en positief imago van hout 

en houtproducten 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 medewerkers en van het milieu, zowel in Nederland 

als in de productielanden;

- De VVNH stimuleert het gebruik van hout door te inves-

teren in innovaties, nieuwe houttoepassingen, onderzoek 

naar nieuwe houtsoorten, opleidingen en onderwijs;

- De VVNH vervult haar belangenbehartigende rol door 

een proactieve, transparante en constructieve opstelling;

- De VVNH hanteert een bindende gedragscode voor alle 

aangesloten leden.

*Resultaten VVNH monitoring 2017, Probos mei 2018

GEDRAGSCODE

De missie van de VVNH is vertaald in een gedragscode die 

onder andere regelt dat VVNH-leden uitsluitend hout op de 

Nederlandse markt brengen dat voldoet aan de geldende 

wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal 

overeengekomen). Alle leden van de VVNH hebben de 

gedragscode ondertekend. Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) is daarin de leidraad.

Inleiding
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Milieuzaken

Het uitvoeringsprogramma van het Actieplan Bos & Hout 

start op 31 oktober en op 27 november vindt medeon-

dertekening plaats van de Green Deal Duurzame GWW 

2.0. Parallel hieraan gaat Nederland op 15 maart naar de 

stembus en lanceert het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 

en ChristenUnie op 10 oktober het nieuwe regeerakkoord. 

De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-

liteit Carola Schouten geeft in de Tweede Kamer aan dat 

ze graag met de houtsector in gesprek wil. De contouren 

van de gezamenlijke federatie van VVNH en NBvT worden 

lopende het jaar zichtbaar. 

DUURZAME IMPORT EN INKOOP DOOR VVNH-LEDEN

Uit de gegevensanalyse van Stichting Probos blijkt dat de 

VVNH-leden in 2017 in totaal 1,9 miljoen m³ importeren, 

dan wel inkopen (2016: 1,72 miljoen m³). Van dit totaal 

is 92% gecertificeerd duurzaam (PEFC en FSC). In het 

verslagjaar importeren VVNH-leden circa 1,1 miljoen m³ 

naaldhout, waarvan 98% FSC- of PEFC-gecertificeerd, 

297.500 m³ hardhout, waarvan 64% FSC– of PEFC gecertifi-

ceerd en 528.600 m³ plaatmateriaal, waarvan 94% FSC- of 

PEFC-gecertificeerd. De met het Actieplan Bewust met Hout 

ingezette jaarlijkse stijgende lijn van de percentage duur-

zaam geproduceerd hout en plaatmateriaal wordt door de 

VVNH-leden daarmee in 2017 doorgezet. 

CONVENANT BEVORDEREN DUURZAAM BOSBEHEER 

Op initiatief van de VVNH en NBvT ondertekenen minister 

Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-

samenwerking) en 23 partners uit overheid, kennisinstel-

lingen, ngo’s, bedrijfsleven en vakbonden in Den Dolder 

het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. Dit 

convenant is een vervolg op de tot 2015 lopende Green Deal 

Stimuleren duurzaam bosbeheer. Het nieuwe convenant 

streeft naar het verder verduurzamen van de Nederlandse 

houtmarkt, waarbij het accent ligt op (tropisch) loofhout. 

In augustus treedt Berdien van Overeem in dienst van 

de Stichting Bewust met Hout om de uitvoering van het 

convenant te begeleiden. De vier convenantwerkgroepen 

Internationaal MVO-risico’s, Communicatie, Handelsketen 

en Business Case stellen werkplannen voor 2017 en 2018 op 

en presenteren deze op 30 november aan de Stuurgroep 

van het convenant.

ACTIEPLAN BOS & HOUT 

Op 27 februari komen de ondertekenaars van het Actieplan 

Bos & Hout bij de VVNH bijeen. De uitwerking van het plan 

loopt langs drie lijnen: ‘Meer bos’ (100.000 ha bos in NL 

erbij), ‘Meer met bos (meer CO2-vastlegging in bestaand 

bos)’ en ‘Meer hout’ (o.a. van 1.500 naar 10.000 houtske-

letbouwwoningen en meer hout in de grond-, weg- en 

waterbouw). VVNH en NBvT voeren de regie op ‘Meer met 

hout’, dat tevens dient als kapstok voor de realisatie van de 

federatiedoelstelling ‘5% meer houtgebruik in 2020 t.o.v. 

alternatieve materialen’. Op 31 oktober vindt de presentatie 

plaats van het concept uitvoeringsplan aan belangheb-

benden en potentiële partners. Het opstellen van het 

uitvoeringsplan is medegefinancierd door de ministeries 

Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken.

Koninklijke VVNH heeft de voorbereidende werkzaamheden 
voor de overstap naar de biobased economie in 2017 samen met 
de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie 
(NBvT) stevig doorgezet. Beide organisaties ondertekenen op 24 
januari het Grondstoffenakkoord en op 22 maart het Convenant 
Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. 

JAARVERSLAG 2017 MILIEUZAKEN
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GRONDSTOFFENAKKOORD ‘NEDERLAND CIRCULAIR’ 

EN ENERGIEAKKOORD 

De uitwerking van het Actieplan Bos & Hout is op de 

relevante momenten onder de aandacht gebracht bij de 

uitwerking van het Grondstoffenakkoord (Transitieagenda’s 

‘Biomassa en Voedsel’ en ‘Bouw’) en het Energieakkoord 

(Transitiepad ‘Biomassa en Natuur’). Hiermee is het voor-

werk verricht voor de beleidslijnen van het nieuwe kabinet 

op het gebied van circulaire economie en klimaat. De 

definitieve Transitie-agenda’s worden op 15 januari 2018 aan 

de Tweede Kamer en de bewindspersonen overhandigd. 

EUTR EN FLEGT

De Europese Houtverordening (EUTR) en Forest Law 

Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) staan het 

verslagjaar wederom dominant op de agenda van zowel 

VVNH als European Timber Trade Federation (ETTF). 

Ervaringen van individuele bedrijven, maar ook Europese 

collega-organisaties zijn actief met elkaar gedeeld. Op 30 

maart houdt de VVNH een druk bezocht Houtcafé-seminar 

over dit onderwerp. Tijdens die bijeenkomst wordt ook 

uitvoerig stilgestaan bij het door Greenpeace ingediende 

beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om 

alle tot december 2015 opgestelde EUTR-inspectierapporten 

van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) 

openbaar te maken. De VVNH adviseert de leden over te 

nemen stappen. 

CONJUNCTUURMETING VVNH (- EN HIBIN)

Samen met de brancheorganisatie van de bouwmateri-

alenhandel Hibin geeft VVNH ook in 2017 marktonder-

zoeksbureau Buildsight opdracht voor het uitvoeren van 

een conjunctuurenquête in het voor- en najaar. Circa 75 

bedrijven nemen aan de enquête deel, waarvan respectie-

velijk 32 en 26 VVNH-lidbedrijven. De managementuitkom-

sten worden via de VVNH Mededelingen en de website aan 

de leden beschikbaar gesteld. De deelnemers ontvangen 

een uitgebreide rapportage per mail. De uitkomsten van de 

conjunctuurmeting laten zien dat de verwachtingen voor 

2017 over het algemeen positief blijven. De verbetering van 

de economie duidelijk merkbaar is door o.a. meer offerte-

aanvragen en opdrachten, nieuwe klanten en een hogere 

omzet. VVNH leden de grootste kansen zien in eerste plaats 

in de groei van de markt in het algemeen, gevolgd door 

eigen productie en productbewerking, logistiek en voor-

raadbeheer, verdere specialisatie en betere verkoopprijzen. 

Deze informatie is tevens gepresenteerd tijdens regionale 

bijeenkomsten in het voor- en najaar. 
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DUURZAME INZETBAARHEID

Door verhoging van de pensioenleeftijd moeten werk-

nemers langer doorwerken. Dat betekent onder andere 

dat werkgevers en werknemers zich gezamenlijk moeten 

inzetten om de gezondheid en vitaliteit van werknemers 

ook op de langere termijn te waarborgen. Bewustwording 

daarvan is op dit moment de grootste uitdaging, want 

de ervaring leert dat maar weinigen zich op jonge leeftijd 

richten op ontwikkelingen die verder in de toekomst 

liggen. Oudere werknemers moeten bovendien ook van 

een andere levens- en werkwijze worden overtuigd. Ter 

bevordering van deze bewustwording is in het verslagjaar 

een ESF-projectsubsidie aangevraagd (en in januari 2018 

gekregen). 

CAO-ONDERHANDELINGEN

De cao voor de houthandel expireert op 31 maart van het 

verslagjaar. Normaal gesproken wordt er dan getracht 

om tot een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst te 

komen, maar werkgevers hebben de wens om eerst met 

de brancheorganisatie van de bouwmaterialenhandel 

Hibin af te stemmen. De loonsverhogingen uit de cao voor 

de houthandel blijken over een langere reeks van jaren 

substantieel hoger te zijn geweest dan de collectieve Hibin 

afspraken. Als in november Hibin een cao afsluit, is dat voor 

de VVNH het moment om ook weer aan de onderhan-

delingstafel plaats te nemen. Tot een cao komt het in het 

verslagjaar echter niet. Belangrijke onderwerpen voor de 

VVNH zijn onder meer verruiming van het dagvenster, 

vermindering van de roostervrije tijd en het schrappen van 

de uitloopperiodieken.

PENSIOENFONDS

Ondanks de lage rente hoeft het pensioenfonds niet tot 

kortingen te besluiten en blijft de premie gehandhaafd. 

Wel wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 68 jaar en 

daarmee gelijk aan de fiscale pensioenleeftijd. Het besluit 

van Syntrus Achmea om met de dienstverlening aan 

Bedrijfstakpensioenfondsen te stoppen, noopt het bestuur 

om zo snel mogelijk een nieuwe uitvoerder te zoeken. 

Na een lang en tijdrovend selectietraject valt de keus op 

IT-bedrijf Centric dat als pensioenuitvoerder nieuw op de 

markt is. Het pensioenfondsbestuur heeft de overtuiging 

dat het toekomstige pensioenstelsel een sterke IT-organi-

satie nodig heeft. De transitie naar Centric krijgt op 1 januari 

2018 zijn beslag.

CAMPAGNE HOUTSTOF

Samen met de sociale partners van de timmer-, meubel en 

houtverwerkende industrie wordt invulling gegeven aan de 

campagne Houtstof. Doel is de bewustwording te vergroten 

van de gezondheidsrisico’s van houtstof. De campagne 

onderstreept nog eens dat vegen en de inzet van perslucht 

niet de manieren zijn om het houtstofniveau op en rond de 

werkplek te reduceren. Reductie van het houtstofniveau is 

alleen mogelijk door adequate stofafzuiging.

In het verslagjaar leiden de cao-onderhandelingen nog niet tot 
resultaat. Wel wordt paritair ingezet op duurzame inzetbaarheid.

Sociale zaken

JAARVERSLAG 2017 SOCIALE ZAKEN
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SIVAG

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een vast punt 

op de agenda van het Service Instituut Veiligheid, Arbeids-

omstandigheden en Gezondheid (Stichting Sivag). Door het 

opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd moet de 

Nederlandse werknemer langer werken en dus ook langer 

gezond blijven. Gedurende het werkzame leven moet en 

kan hierop al worden geanticipeerd door vermindering 

van de werkbelasting, maar zeker ook door aanpassing van 

de leefwijze. Het onderwerp zelf leeft nog nauwelijks in de 

bedrijfstak: veel ouderen vinden het moeilijk te stoppen 

met eventuele slechte gewoontes, voor jongeren is het 

onderwerp te abstract en te ver weg. De Workshop Veilig 

en Gezond Werken geeft aandacht aan het onderwerp. Het 

beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid formuleert maatre-

gelen om de bewustwording te vergroten en daarmee de 

bevordering van maatregelen om tot duurzame inzetbaar-

heid te komen. De financiering van het beleidsplan komt 

deels uit een gehonoreerde subsidieaanvraag uit het Euro-

pees Sociaal Fonds (Fonds Duurzame Inzetbaarheid). 

Andere gespreksonderwerpen in het verslagjaar zijn de 

campagne Houtstof, de arbocatalogus en de verzuimcijfers 

voor de branche. 

Het Sivag-bestuur komt in 2017 drie keer bij elkaar. De 

samenstelling blijft ongewijzigd. 

OPLEIDINGEN

Het bestuur van het Hout Opleidings Centrum (HOC) 

vergadert in het verslagjaar twee keer. Aan de orde komen 

onder andere de samenstelling van de Commissie Branche-

erkenning, update Basiscursus Hout- en Plaatmateriaal, 

digitalisering lesmateriaal en de Workshop Veilig en Gezond 

Werken.

De samenstelling van het HOC-bestuur wijzigt in 2017 niet.

WORKSHOP VEILIG EN GEZOND WERKEN

De cao verplicht nieuwe werknemers de cursus Veilig en 

Gezond Werken te volgen. Deze wordt in het verslagjaar 

geactualiseerd, uitgebreid met maatregelen voor duurzame 

inzetbaarheid en omgevormd tot een workshop die op 

bedrijfslocaties wordt gegeven. Diverse bedrijven maken 

kennis met de workshop, waarvan de kosten vanuit Sivag 

voor 50% worden gesubsidieerd.

ARBOCATALOGUS

Sivag biedt het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegen-

heid een arbocatalogus aan. De onderwerpen Algemene 

Veiligheid, Machineveiligheid, Arbeid en Organisatie en 

Fysieke Belasting zijn tot arbocatalogus verheven, waarmee 

de normen ook voor de overheid leidend zijn.

SOCIALE COMMISSIE

De Sociale Commissie vergadert in het verslagjaar drie keer. 

Voor Paritair Beraad komt ze in het verslagjaar viermaal 

bijeen.
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Sectie Centrum Hout draagt in het verslagjaar bij aan het 

verantwoord gebruik van hout en houtproducten in tech-

nisch, economisch, maatschappelijk en esthetisch opzicht. 

Vanaf 2018 worden deze activiteiten samen met die van de 

NBvT ondergebracht bij de federatieve vereniging Centrum 

Hout.

ACTIEPLAN VERSTERKING HOUT IN DE GWW

Het in 2016 geformuleerde Actieplan ‘Versterking Hout in 

de Grond-, Weg- en Waterbouw’ krijgt in 2017 samen met 

twaalf VVNH-leden zijn uitvoering. Na twee interne informa-

tiebijeenkomsten op 10 en 31 maart voor de medewerkers 

van de deelnemende bedrijven, vormt een persbijeenkomst 

op 11 mei de officiële lancering. Na de kick-off volgen 

een aantal lunchbijeenkomsten voor ingenieursbureaus. 

Het actieplan zet een breed communicatiepakket in. De 

website www.houtindegww.nl fungeert als actieplatform 

met daarop de ontwikkelde informatie over houtsoorten 

en houtproducten voor de gww. Daarnaast geeft de 

CO2-calculator op www.opslagCO2inhout.nl opdrachtgevers 

inzicht in de hoeveelheid broeikasgas koolstofdioxide die 

wordt vastgelegd als er voor hout wordt gekozen. Hout 

bindt in de groeifase net zo veel CO2 als het in de afvalfase 

afgeeft, waardoor het een CO2-neutrale grondstof is. Vier 

factsheets belichten gww-houttoepassingen en hun mili-

euprestatie. Ingenieursbureaus, opdrachtgevers en andere 

belangstellenden ontvangen verder een periodieke nieuws-

brief. Ook worden zij bereikt met een reeks artikelen in de 

vakbladen GWW-totaal, OTAR, BouwAktua en Vakblad GWW. 

Het onderzoek naar de levensduurkosten van damwanden 

van hout, staal en kunststof resulteert in het rapport 

‘TCO Damwanden’ en een actuele brochure ‘Houtwijzer 

Damwanden’. RAW-bestekteksten over houttoepassingen 

in de gww worden officieel aan Kennisplatform CROW 

voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus 

beschikbaar gesteld.

Om binnen het actieplan nog gerichter te opereren en een 

gefundeerde onderbouwing te hebben voor het onderdeel 

‘Meer met hout in de gww’ van het Actieplan Bos & Hout 

wordt een marktstudie (0-meting) gedaan naar kunst-

werken in hout. 

SEMINARS EN GASTCOLLEGES

Sectie Centrum Hout verzorgt in het verslagjaar vier gastcol-

lege’s aan TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool 

InHolland Den Haag en Hogeschool Windesheim in Zwolle. 

De serie informele kennissessies die onder de naam Hout-

café worden gegeven, telt in 2017 vijf afleveringen. Data 

en onderwerpen in Almere zijn: 2 februari - Naaldhout 

sorteren -van visueel sorteren tot CE-markeren-, 19 januari 

- Plaatmaterialen in hun toepassing en op 1 november - 

Internetverkopen. Op 6 april vindt het eerste Houtcafé op 

locatie plaats bij Ànders Hout BV in Numansdorp. Onder-

werp is hier Hout en coatings - ontwikkelingen en coatings 

in de praktijk. Speciaal voor VVNH-leden wordt op 30 maart 

in Almere aanvullend een bijeenkomst gehouden over EUTR 

en FLEGT 

Op verzoek van de BNA Academie verzorgt sectie Centrum 

Hout op 31 oktober de masterclass Gevelbekledingen van 

Hout. Deze krijgt van 32 architectenbureaus een zeer hoge 

waardering. Op 2 en 3 november vindt in Almere de cursus 

Kruislaaghout plaats, die ruim veertig constructeurs en 

architecten de constructieve eigenschappen en ontwerp-

mogelijkheden van dit innovatieve houtproduct bijbrengt. 

VVNH ontwikkelt diverse activiteiten voor kennisontwikkeling van 
medewerkers van lidbedrijven en ondernemingen die vallen onder 
de cao Houthandel. Ook beslissers in de bouw worden praktijkgericht 
ondersteund in duurzaam bouwen en ontwerpen in hout. 

Sectie Centrum Hout

JAARVERSLAG 2017 CENTRUM HOUT
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HOUTINFORMATIELIJN

De Houtinformatielijn beantwoordt in 2017 ruim 600 hout-

gerelateerde vragen van adviseurs, bouwbedrijven, archi-

tecten, overheden en studenten. Tijdens het Houtspreekuur 

wordt zestien keer aan tafel gezeten met architecten en 

voorschrijvers om op projectniveau te adviseren over de 

juiste detaillering en houtsoortkeuze. 

PUBLICATIES

Er is in 2017 samen met dr. René Klaassen van SHR 

Wageningen, een begeleidingscommissie en uitgeverij 

Vakbladen.com intensief gewerkt aan een geheel vernieuwd 

Houtvademecum. De inspanningen zijn in 2018 afgerond 

met de publicatie van een nieuwe elfde druk van dit stan-

daardwerk. Sinds zijn eerste druk in 1955 is het Houtvade-

mecum uitgegroeid tot hét Nederlandstalige vakboek over 

houtsoorten, hun eigenschappen en toepassingen. 

Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) 

worden in 2017 twee projecten uitgevoerd. De aftrap van 

het project Houtinnovatie in de GWW wordt op 17 januari 

gevormd door een brainstormsessie die leidt tot een 

rapport met aanbevelingen om het houtgebruik in de gww 

te stimuleren. Deze suggesties worden binnen het Actieplan 

Bos & Hout en de Green Deal GWW 2.0 waar de VVNH op 27 

november officieel aansluiting bij krijgt meegenomen. Voor 

RvO is voorts LCA-onderzoek gedaan naar gevelbekledingen 

van naaldhout, waaronder inlands hout. Dit in het kader 

van het project Bevordering investeringen in duurzaam 

inlands hout – gevelbekledingen. De bevindingen zijn 

opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Ook zijn er 

basisprofielen/LCA’s gemaakt voor Noord-Amerikaans en 

Europees loofhout. Na vooronderzoek is tevens de eerste 

LCA voor plaatmaterialen gestart.

In september verschijnt de herziening van de brochure 

‘Houtwijzer Gevelbekledingen van massief hout’ met daarin 

aangepaste details, nieuwe omschrijving van de houtkwa-

liteit en aanvullende tips voor een optimale gevel in hout. 

Ook verschijnt ‘Houtinfoblad Milieubelasting gevelbekle-

dingen naaldhout’.

COMMISSIES EN AFVAARDIGINGEN

De VVNH neemt actief deel aan de NEN Normcommissie 

Hout. Deze houdt zich bezig met productnormen voor 

gezaagd- en rondhout en plaatmaterialen en duurzaam-

heidsklassering. De NEN Normcommissie TGB Houtcon-

structie werkt aan de aanpassing van de Eurocode 95. De 

VVNH discussieert in de NEN Normcommissie Duurzaam-

heid van Gebouwen over de gedwongen aanpassing van de 

norm EN 15801 en de inbreng van nieuwe duurzaamheids-

criteria (zoals landgebruik). In nauw overleg met de NBvT 

zijn de ontwikkelingen rond de Nationale Milieudatabase 

en DuboCalc op de korrel genomen, als ook de ontwik-

kelingen rond de standaardisering van circulair bouwen. 

De Europese CEI-Bois werkgroep Sustainability met daarin 

VVNH stelt de positie van hout in de verschillende Europese 

normcommissies en werkgroepen zeker. De CEI-Bois werk-

groep Constructions stuurt in het kader van CE-markering 

op de inhoud van de nieuwe EU Verordening Vluchtige 

Organische Stoffen (VOC) (zoals formaldehyde). VVNH heeft 

ook in 2017 zitting in het bestuur van de sectie Houtskelet-

bouw van de NBvT en de bijbehorende PR-groep en in de 

Redactieadviesraad van Het Houtblad.
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MARKTVERKENNING

De verbeteringen die 2016 al kenmerken, zetten zich in het 

verslagjaar krachtig door. 2017 is voor de houthandel in 

het algemeen en de naaldhoutmarkt in het bijzonder dan 

ook een prima jaar met over de volle twaalf maanden een 

goede vraag naar hout. De houthandel draait goed, het 

volume komt voor een ieder weer terug. Nog belangrijker 

is dat de prijzen als gevolg van deze ontwikkeling ook weer 

naar een normaler niveau stijgen. De prijsafkalving door de 

crisis is in 2017 dan ook gestopt en langzaam gekeerd. Het 

doorzetten van een opwaartse beweging kost altijd veel 

tijd en gaat met horten en storen gepaard. Eerst moet het 

volume stijgen, dan moet het marktvertrouwen weer terug 

komen, voordat een ieder weer went aan een betere prijs. 

Desalniettemin krijgt 2017 over de hele naaldhoutlijn een 

voldoende. 

Internationaal begint het jaar redelijk rustig. De activiteiten 

trekken aan, maar de prijsontwikkeling is in de eerste 

maanden nog vrij vlak. Gedurende het jaar beginnen de 

prijzen echter harder te stijgen en ontstaat schaarste. De 

naaldhoutafzet naar China groeit in 2017 wederom. Zo 

verdubbelt Finland zijn export naar China, dat nu tussen 

de een en anderhalf miljoen kubieke meter naaldhout 

afneemt. Tegelijkertijd jaagt de economie in Noord-Amerika 

de houthonger in de Verenigde Staten dusdanig aan, dat 

voor het eerst in lange tijd de eigen productie, aangevuld 

met import uit Canada de vraag niet kan dekken. Gevolg 

is dat de Europese zagerijen met oplopende prijzen op 

de Noord-Amerikaanse markt in het verslagjaar maar wat 

graag bijspringen.

De tijdens de crisis opgebouwde Scandinavische houtvoor-

raden beginnen in 2017 dan ook in rap tempo te dalen. 

Tussen eind 2016 en eind 2017 slinkt de voorraad bij de 

zagerijen zo’n 10-15%. In een markt waarbij een verschil 

van 3% tussen vraag en aanbod al verstorend werkt, blijft 

een dergelijke afnemende voorraadpositie dan ook niet 

zonder gevolgen. Aan het eind van het verslagjaar wordt 

de emballage-industrie als eerste geconfronteerd met 

schaarste en oplopende prijzen. Ook het bouwhout krijgt 

met deze trend te maken. De markt is krap en het verkrijgen 

van de juiste maten problematisch, met ook in dit segment 

de onvermijdelijke prijsstijgingen tot gevolg. Net als in het 

hardhoutsegment profiteert de voorraadhoudende gros-

sier, al zal een ieder in zijn achterhoofd houden dat het 

geld wordt verdiend met de verkoop van hout en niet met 

de altijd toch wel fluctuerende waarde van de liggende 

voorraad. 

2017 is aan te merken als het jaar dat de prijzen in de nationale 
naaldhoutmarkt weer op een verantwoord niveau komen.  
Nationaal is de houtmarkt over heel 2017 goed te noemen. 

Sectie Naaldhout

JAARVERSLAG 2017 SECTIE NAALDHOUT
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TECHNISCHE ONDERWERPEN 

Het sectiebestuur bemoeit zich ook dit jaar om het aandeel 

duurzaam geproduceerd hout te laten stijgen tot 100%. 

Bestuursonderwerpen zijn onder andere de handelsketen-

certificering van met name FSC en de recycling van hout 

en verpakkingen vanuit haar afvaardiging in Stichting 

Kringloop Hout en de fytosanitaire regelingen via Stichting 

Markering Houten Verpakkingen (SMHV). Op 2 februari 

vindt op aandragen van het sectiebestuur het Houtcafé 

‘Naaldhout sorteren van visueel sorteren tot CE-markeren’ 

plaats. Deze bijeenkomst telt dertig belangstellenden. 

Onderwerp van gesprek zijn voorts de ontwikkelingen rond 

CE-markering en KOMO-certificering en digitalisering in 

de houthandel. Dit jaar worden ook een aantal indicatieve 

brandonderzoeken aan gevelbekledingen van naaldhout 

uitgevoerd om inzicht te krijgen in brandklassering. Sectie 

Naaldhout is in 2017 vertegenwoordigd in de NEN-norm-

commissie Hout en TGB Houtconstructies, alsook in het 

bestuur van de sectie Houtskeletbouw van de Nederlandse 

Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en 

de begeleidingscommissie herziening Houtvademecum. 

De belangen van hout op Europees niveau worden zeker 

gesteld door secretariaatsdeelname aan commissies en 

werkgroepen van CEI-Bois. 

INTERNATIONAL SOFTWOOD CONFERENCE (ISC) 

Het sectiebestuur verzorgt het marktrapport Naaldhout 

voor de International Softwood Conference (ISC) die van 4 

tot en met 6 oktober plaatsvindt in Hamburg. De Neder-

landse delegatie bestaat uit de bestuursleden A. van der 

Heijden (voorzitter), W. Schnitger en J. Voet, aangevuld 

met de heren E. de Munck van het secretariaat en P. van 

den Heuvel vanuit het bestuur VVNH. Op de agenda staan 

de marktontwikkeling in de belangrijkste producten en 

consumentenlanden. Internationale sprekers schenken 

aandacht aan marktanalyse, grondstofvoorziening en hout 

in de architectuur. 

LEVENCYCLUSANALYSE (LCA) 

Met financiële ondersteuning van onder andere de sectoren 

Natuur, Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) doet SHR 

Wageningen een milieuanalyse (LCA) van gevelbekledingen 

van (inlands) naaldhout. Deze wordt beoordeeld door NIBE 

waarna de vijf milieuprofielen worden opgenomen in de 

Nationale Milieudatabase. Over de uitkomsten van het 

onderzoek verschijnt een Houtinformatieblad. 

BESTUUR 

Het bestuur komt drie keer bijeen. Er zijn geen wijzigingen 

in de samenstelling.

12



MARKTVERKENNING 

Daar waar de eerste een lichte groei blijft noteren, houden 

infra en gww last van een achterblijvend bestedingsniveau 

van de overheid. De Nederlandse importeur van tropisch 

hardhout merkt bij de inkoop bovendien in toenemende 

mate de invloed van China en India. 

Aan het begin van 2017 is de Nederlandse vraag naar 

tropisch hardhout in de woning- en utiliteitsbouw redelijk te 

noemen. Complicerende factor is wel de hoge dollarkoers 

die de marge van de importeur onder druk blijft houden. 

Dit blijft tot de bouwvak het geval als de financiële markten 

met een grote dollarcorrectie komen. De industriële 

houtbewerkers weten de productielijnen redelijk tot goed 

te vullen en de planning is goed op orde. Deze opwaartse 

beweging verlicht dan ook in het tweede halfjaar de marge-

druk bij de importeurs. 

Dat wil echter niet zeggen dat het jaar op rolletjes loopt. 

Al snel blijkt de beschikbaarheid van tropisch hardhout 

lastiger te worden. Die situatie verbetert niet, zodat aan het 

eind van het jaar in sommige productgroepen importeurs 

problemen hebben om de hand te leggen op de juiste 

specificaties. Dit zorgt voor een hernieuwde prijsontwik-

keling die in het vierde kwartaal tot volle wasdom komt, 

aangejaagd door een hernieuwde stijging van de dollar-

koers en de daaraan gekoppelde koers van de Maleisische 

ringgit van Nederlands voornaamste leverancier van 

tropisch bouwhout. De houtconsument voelt daar in het 

verslagjaar overigens nog weinig van. De eerste prijsverho-

gingen worden in 2018 merkbaar, maar blijven nog ver uit 

de buurt van de piekprijzen van voor de crisis. 

Op de inkoopmarkt merkt de Nederlandse importeur 

de opkomst van nieuwe spelers. Naast China zit ook de 

Indiase houtconsumptie merkbaar in de lift. Als traditionele 

rondhoutkopers verzagen zij in Maleisië en Indonesië de 

stammen om alle sortimenten, rijp en groen huiswaarts te 

verschepen. Deze houthonger blijft niet zonder gevolgen 

voor de beschikbaarheid van Meranti Bukit en PHND, zeker 

omdat producenten van Indiase houtkopers een betere 

stammenprijs ontvangen dan de vaak wat kieskeuriger 

Nederlandse importeur betaalt voor zijn sortimenten. 

De Aziatische perikelen zorgen er voor dat de Nederlandse 

timmerindustrie ook in het verslagjaar voornamelijk 

draait op sapeli mahonie dat als ruwhout uit Afrika wordt 

betrokken. Doordat deze houtstroom niet is gekoppeld 

aan de dollar, blijft de prijsontwikkeling hier redelijk rustig 

zonder doorkruisingen van koerscorrecties. De beschikbaar-

heid van sapeli mahonie blijft in het verslagjaar redelijk. Het 

vierde kwartaal toont de eerste tekenen van een hapering 

in de houtstroom als gevolg van logistieke problemen om 

het hout verscheept te krijgen. Uit Indonesië is het gevin-

gerlast gelamineerd meranti FSC door zijn betere prijs een 

tijd populair, maar doordat de aanvoer van rondhout daar 

bijna stil komt te liggen, zijn houtinkopers genoodzaakt 

strak achter hun contracten aan te jagen. Doordat de 

leveringsbetrouwbaarheid in dit segment onder druk staat, 

groeit de rol van de voorraadhoudende importeur als een 

partij waar de industrie (wel) op kan bouwen. Het gevolg 

van dit alles is dat de importerende grossier zijn contacten 

met producenten in Zuid-Amerika weer voorzichtig aan het 

afstoffen is.

De weg- en waterbouw kampt in het verslagjaar net als 

in 2016 met een achterblijvend bestedingsniveau. Er zit 

genoeg in de pijplijn maar opdrachtgevers en overheden 

komen nauwelijks af, zonder dat duidelijk wordt waar 

dat precies aan schort. De wereldeconomie en Europese 

Ondanks de gunstige economische ontwikkeling kent 2017 op 
het gebied van het tropisch hardhout twee gezichten. In de 
hardhouthandel maken de woning- en utiliteitsbouw en de grond-
weg-en-waterbouw (gww) in het verslagjaar een gelijksoortige 
ontwikkeling door als in 2016.

Sectie Hardhout

JAARVERSLAG 2017 SECTIE HARDHOUT
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economie trekken aan, maar zonder beter bestedingsni-

veau in de gww profiteren bouwer en toeleverancier hier 

nauwelijks van. De handel en de tuinsector kennen in het 

verslagjaar gelukkig een duidelijk andere, veel positievere 

ontwikkeling. 

Vanuit Afrika zorgen politieke en andere perikelen voor 

logistieke aanvoerproblemen voor gww-hout. Het is niet 

makkelijk de houtstroom continu op sterkte te houden 

en aanvoerfluctuaties geven spanning op de Nederlandse 

markt. Vanuit Ivoorkust neemt de houtstroom al af, waar-

door prijsstijgingen realiseerbaar zijn. Daarnaast baart de 

invloed van buiten Europa op zowel de bewerkte als onbe-

werkte houtstromen zorgen. De honger naar grondstoffen, 

waaronder hout, lijkt met name voor zowel China als ook 

India nauwelijks te stillen. En waar Europese importeurs zich 

committeren aan certificering van duurzaam bosbeheer, 

lijkt dat voor de nieuwe markten nauwelijks een onderwerp 

te zijn. 2017 is kortom voor de handel in tropisch hardhout 

een jaar met twee gezichten, waarin uiteindelijk over heel 

2017 een lichte groei te boeken valt.

TECHNISCHE ONDERWERPEN

Het sectiebestuur buigt zich in het verslagjaar over diverse 

onderwerpen. EUTR, NVWA, Greenpeace en het Green-

peace WOB-verzoek domineren de agenda. Mede gezien 

het houthandelsbelang voor de gehele VVNH wordt over 

deze onderwerpen elders gerapporteerd. 

Ook het afgelopen jaar staat Garantiefonds Industriële 

Producten (GIP) op de agenda van het sectiebestuur. Het 

eenzijdige besluit van Meeùs om de verzekerde garantie 

met terugwerkende kracht stop te zetten, stuit op groot 

onbegrip van de VVNH. Meeùs wordt voor mogelijke 

gevolgen van deze stap aansprakelijk gesteld. Tegelijkertijd 

is de zoektocht naar een nieuw gepast alternatief verzeke-

ringsproduct gestart. Door de complexiteit loopt dit traject 

ook in 2018 door. 

De douane constateert - anders dan jarenlang te doen 

gebruikelijk - dat de GN-code voor ingeklaarde houtpro-

ducten van gelamineerd en gevingerlast tropisch loofhout 

4407 dient te zijn en niet 4418. Gezien de mogelijk grote 

financiële consequenties van de douanebeslissing is 

accountantskantoor Deloitte gevraagd hierover te advi-

seren. Op verzoek van sectiebestuur en financieel gedragen 

door de direct betrokken leden dient Deloitte begin 2018 

een bezwaarschift tegen deze omzetting in. 

Het sectiebestuur constateert dat het protocol bij BRL 2902 

‘Geoptimaliseerd hout voor niet dragende niet-dragende 

toepassingen’ niet strookt met onder andere Par. 4 van 

de beoordelingsrichtlijn. Zowel VVNH als NBvT zijn bij de 

totstandkoming van het protocol niet betrokken. Het sectie-

bestuur vindt dit ongewenst en treedt hierover in overleg 

met SKH Wageningen. In 2018 wordt de begeleidingscom-

missie bijeengeroepen en worden de geconstateerde 

onduidelijkheden bediscussieerd en in overleg naar 

verwachting aangepast. 

EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION (ETTF) 

De heren A. Wesselink en P. van den Heuvel nemen deel 

aan de vergaderingen van ETTF op 23 juni in Amsterdam en 

op 6 oktober in Hamburg. 

BESTUUR 

Het sectiebestuur vergadert in 2017 vier keer. Bestuursleden 

A. Wesselink en C. Boogaerdt worden voor een volgende 

periode van vier jaar herbenoemd. 
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MARKTVERKENNING

De handel in plaatmateriaal levert in 2017 een gedifferen-

tieerd beeld. De eerste helft van het jaar is nog vrij rustig. 

Populierentriplex is gedurende het gehele jaar voldoende 

beschikbaar. Er is dan ook slechts ruimte voor een kleine 

prijsverhoging. Hetzelfde geldt voor MDF dat met een licht 

oplopende druk op de levertijden ook met licht oplopende 

prijzen te maken heeft. Hoe anders is dat aan de kant van 

de constructieplaten. De markt kent door het positieve 

producenten- en consumentenvertrouwen in zowel Europa 

als Noord-Amerika een goede vraag, maar juist dat zorgt 

met name in de tweede helft van het jaar voor druk op de 

constructiemultiplexen en -vezelplaten. 

Beschikbaarheid en prijs van spaanplaat P5 komt met name 

aan het eind van het jaar onder druk te staan. Dit is ener-

zijds direct gevolg van de mindere beschikbaarheid en zelfs 

tekorten in OSB. Bij het OSB is er sprake van schaarste in de 

MDI-lijm dat de productiecapaciteit tempert. Daarnaast is 

de vraag in Europa zeer hoog, mogelijk mede veroorzaakt 

door de sterk opgelopen prijzen in het Elliottis pine. De 

Noord-Amerikaanse economie floreert en de Verenigde 

Staten nemen als gevolg daarvan grootschalig Elliottis 

pine en Radiata pine uit Zuid-Amerika af. Dit leidt tot forse 

prijsstijgingen op beide producten, waarbij met name de 

prijs van eerstgenoemde ongekend hard oploopt. Het 

Braziliaanse Elliottis pine komt vooral in de laatste twee 

kwartalen van 2017 op prijsgebied zelfs in de buurt van 

het Radiata pine. De producenten van Fins vurentriplex 

hebben de productie op orde en kunnen de vraag goed 

aan. Zij benutten dan ook de ruimte die na een periode 

van neerwaartse prijsdruk in de markt ontstaat door met de 

stijgende vraag een lichte prijsstijging door te voeren.

Hardhout multiplex uit Maleisië en Indonesië wordt in het 

vierde kwartaal als gevolg van extra aankopen uit de VS en 

een vroeg begonnen regenseizoen dat de productie onder 

druk zet minder beschikbaar. Deze krapte in het vierde 

kwartaal houdt tot in 2018 aan.

Berkentriplex met als voornaamste thuisbasis Rusland is 

voor de importeur altijd een lastig product met af en toe 

spontaan opkomende productie- en aanvoerperikelen. 

Het jaar 2017 laat op dat vlak (gelukkig) weinig spektakel 

zien. Vraag en productie zijn met een enkele uitzondering 

voor de meeste kwaliteiten in balans. Een disbalans tussen 

vraag en aanbod zit met name in de hogere kwaliteiten 

berkentriplex. Reden daarvoor is wederom de florerende 

economie van de Verenigde Staten die de bouw (en het 

gebruik van plaatmateriaal) aanjaagt. Zowel Russische, 

Europese als Zuid-Amerikaanse èn Aziatische producenten 

merken de gevolgen van deze Amerikaanse houthonger. Zij 

varen er wel bij, zeker nu Chinese producenten lijden onder 

de door president Trump ingevoerde importheffingen. 

Door de moeilijker beschikbaarheid lopen de prijzen tot 

voorbij het verslagjaar op, net als de levertijden. De hogere 

inkoopprijzen van de plaatmaterialenhandel kunnen aan de 

verkoopkant in Nederland maar zeer beperkt worden door-

berekend aan een bouwsector met stijgende capaciteitspro-

blemen en oplopende kosten. 

De Nederlandse plaatmaterialenhandel is gematigd tevreden over de 
marktontwikkelingen in 2017. Punt van zorg zijn de mindere beschikbaarheid in 
een aantal productgroepen en de oplopende prijzen. De levertijden lopen op en 
de hogere inkoopprijzen kunnen aan de verkoopkant maar zeer beperkt worden 
doorberekend aan een bouwsector met stijgende capaciteitsproblemen en 
oplopende kosten.

Sectie Plaatmateriaal

JAARVERSLAG 2017 SECTIE PLAATMATERIAAL
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In tegenstelling tot eerdere jaren is de marktontwikke-

ling van okoumétriplex in 2017 buitengewoon vlak. Het 

traditioneel sterke okoumé blijft zeker in vergelijking met 

de genoemde constructieplaten achter en noteert lopende 

het jaar zelfs een lichte afzetdaling. Een lagere vraag en een 

kleine productiedaling bij de Afrikaanse producenten wordt 

goed opgevangen door een goede voorraadpositie bij de 

handel. Alternatieven voor okoumé hebben zich na de 

aanvoerperikelen van 2016 naar het zich laat aanzien in het 

verslagjaar een stevigere marktpositie weten te verwerven 

die ze niet snel uit handen geven.

BESTUUR 

Het bestuur komt in 2017 in ongewijzigde samenstelling  

drie keer bijeen.

TECHNISCHE EN ANDERE ONDERWERPEN 

Verhoging van het aandeel duurzaam geproduceerd 

plaatmateriaal in de markt is ook in 2017 leidraad voor het 

sectiebestuur Plaatmateriaal. In het verslagjaar is dan ook 

ruim aandacht voor kansen en belemmeringen die spelen 

bij het vasthouden en overschrijden van de doelstelling van 

90% aantoonbaar duurzaam naaldhout in 2020. Onderwerp 

daarbij is onder andere een analyse van de huidige en 

toekomstige beschikbaarheid vanuit productielanden. Daar-

naast schenkt het sectiebestuur aandacht aan douaneta-

rieven binnen de Generalised Scheme of Preferences (GSP), 

Taric-codes van de Europese Gemeenschap, quota voor 

triplex, de Europese Houtverordening (EUTR), marktanalyse 

van plaatmaterialen (o.a. ten behoeve van de Europese 

economische commissie UNECE), levenscyclusanalyse (LCA) 

van plaatmaterialen, kennisoverdracht richting leden en 

verwerkers en het kritisch volgen en becommentariëren van 

verschillende normen en beoordelingsrichtlijnen. 

TOEPASSINGEN, MARKTVERKENNING EN INNOVATIE

Verkoopmedewerkers en adviseurs bij VVNH-lidbedrijven 

zijn op 19 januari in een sessie van het Houtcafé bijgepraat 

over de toepassingsmogelijkheden van houtachtige 

plaatmaterialen in de bouw. Een houtskeletbouwdeskun-

dige en constructeur belichten de technische aspecten 

van plaatmaterialen binnen nieuwbouw en renovatie. Om 

de toepassingsmogelijkheden en afzet van houtachtige 

plaatmaterialen te vergroten wordt een marktverkenning 

geëntameerd naar kansen en belemmeringen in zowel 

huidige toepassingsgebieden als kansrijke nieuwe markten. 

Bij dit onderzoek worden hogescholen (International Timber 

Trade) en universiteiten betrokken om zo ook enthousiasme 

te creëren voor houtachtige plaatmaterialen en de baan-

kansen binnen de sector.
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ENERGIEAKKOORD

In het kader van het Energieakkoord geldt er een algemene 

plicht tot energiebesparing voor bedrijven met een verbruik 

van tenminste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas. 

Per branche bestaat er een mogelijkheid om een erkende 

maatregelenlijst op te stellen. Met het treffen van deze 

maatregelen voldoen bedrijven direct aan de regelgeving. 

Het sectiebestuur heeft samen met de sectoren Timmer, 

Meubel en Houtverwerkende Industrie in het verslagjaar 

aan zo’n lijst gewerkt. Eind maart 2017 keurt een advies-

groep van het ministerie van Infrastructuur & Milieu de lijst 

goed, waarna deze op 1 januari 2018 van kracht wordt.

Het sectiebestuur heeft zich in het verslagjaar georiënteerd 

op een aantal onderwerpen.  

Te noemen zijn: 

- Brandklasse B bij in kleur afgewerkte houten gevels;

- Environmental Product Declaration (EPD);

- Producten die een bijna onderhoudsvrije conditie aan het 

hout kunnen afgeven.

BESTUUR

Het bestuur komt in het verslagjaar eenmaal bijeen en heeft 

tussentijds telefonisch contact over diverse onderwerpen. 

De samenstelling van het sectiebestuur is in 2017 niet 

gewijzigd.

De sectie Technische Zaken verwerft, bundelt en communiceert kennis voor 
een duurzame en efficiënte manier van houtbewerking en -verwerking. Daar 
waar er via het secretariaat of via de Houtinformatielijn ledenvragen zijn 
over milieu, arbo, trendontwikkelingen en productiebewerkingen (schaven, 
drogen, verduurzamen) schept de sectie voorwaarden voor duurzaam en 
efficiënt houtgebruik en initieert zij waar nodig onderzoek.

Sectie Technische zaken

JAARVERSLAG 2017 SECTIE TECHNISCHE ZAKEN
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De samen met NBvT opgerichte federatieve vereniging 

Centrum Hout vergroot de slagkracht van de houtsector in 

de huidige discussies rond CO2-reductie, circulair bouwen 

en de biobased economie.

FEDERATIEVE VERENIGING CENTRUM HOUT

In het verslagjaar gaan veel tijd en energie zitten in overleg 

om samen met de Nederlandse Branchevereniging voor 

de Timmerindustrie (NBvT) te komen tot een federatieve 

vereniging. 

Uiteindelijk geven de algemene ledenvergaderingen van 

VVNH en NBvT hun akkoord op het businessplan en zal 

vanaf 1 januari 2018 de federatie onder de naam ‘Centrum 

Hout, Samenwerking en innovatie in de houtindustrie’, 

de belangen van de houtsector gaan vertegenwoordigen. 

Centrum Hout streeft er naar in 2020 het marktaandeel 

van hout en houtproducten in de bouw met minimaal 5% 

te laten stijgen ten opzichte van alternatieve materialen. 

Verder moet in datzelfde jaar duurzaam geproduceerd 

hout in Nederland de norm zijn. Centrum Hout wil hét 

aanspreekpunt voor hout en houtproducten zijn in Neder-

land. De ondernemingen die Centrum Hout vertegenwoor-

digt beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel 

met de juiste vakkennis. Het bestuur van Centrum Hout 

benoemt Paul van den Heuvel per 1 januari 2018 tot direc-

teur van de nieuwe federatie. Het kennisplatform richt zich 

de komende jaren op het vergroten van de slagkracht van 

de sector als geheel en op het benutten van de kansen die 

de biobased economie de sector biedt in het bijzonder. 

De werkorganisaties van NBvT en VVNH worden in 2018 in 

Centrum Hout samengevoegd. 

VVNH-BESTUUR

Het VVNH-bestuur vergadert in 2017 zes keer. De belang-

rijkste onderwerpen zijn de cao-onderhandelingen, het 

samen met de NBvT borgen van het houtbelang in een op 

te richten federatieve vereniging en de samenwerking met 

Hibin in BouwtoeleveringNL. Het bestuur presenteert de 

onderwerpen aan de leden tijdens de ledenvergaderingen 

op 22 maart, 15 juni en 23 november 2017. 

De bestuursleden H. van Drimmelen en A. Schouten 

worden voor een tweede periode van vier jaar 

herbenoemd. 

VVNH-LEDENVERGADERINGEN 

In 2017 vinden er drie ledenvergaderingen plaats. 

Op 22 maart wordt samen met de NBvT een ingelaste 

ledenvergadering gehouden bij Ernst Sillem Hoeve te Den 

Dolder. Beide verenigingen vergaderen eerst separaat 

om daarna gezamenlijk de nieuwe samenwerking in een 

federatieve vereniging te bespreken. Het door Berenschot 

in nauwe samenwerking met de beide besturen opgestelde 

businessplan wordt aan de leden gepresenteerd. Ter verga-

dering stemmen zij unaniem in met de gepresenteerde 

plannen. Na afloop wordt er na instemming van de leden 

van de VVNH en NBvT op de samenwerking geproost. Begin 

van de middag en voorafgaand aan de bovengenoemde 

ledenvergadering ondertekenen minister Liliane Ploumen 

en 23 partnerorganisaties het Convenant Bevorderen 

Duurzaam Bosbeheer. Het is het door de VVNH geïnitieerde 

vervolg op de Green Deal waarmee ook invulling wordt 

gegeven aan het duurzaamheidsbeleid van de op te richten 

federatieve vereniging. 

Hernieuwbare grondstoffen en hout en houtproducten in het bijzonder hebben de 
toekomst. In het verslagjaar heeft de VVNH zich daar weer voor actief ingezet. Het 
ondertekenen van het Actieplan Bos en Hout, het komen tot het Convenant Bevorderen 
Duurzaam Bosbeheer, het actief mede invulling geven aan het Grondstoffenakkoord en 
participatie in de klimaatagenda zijn hier een uitvloeisel van.

Organisatorische zaken

JAARVERSLAG 2017 ORGANISATORISCHE ZAKEN
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Op 15 juni vindt de ledenvergadering plaats in het 600 jaar 

oude Kasteel Woerden. Ook dit keer combineren VVNH en 

NBvT hun vergadering na eerst separaat te hebben verga-

derd. De leden worden geïnformeerd over de voortgang 

van de nieuw te vormen federatie. Ook de nieuwe VVNH 

website wordt aan de leden gepresenteerd. Het jaarverslag 

2016 krijgt goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

Op bestuursvlak worden H. van Drimmelen en A. Schouten 

als VVNH-bestuursleden herbenoemd. De VVNH erevoorzit-

ters Cees Boogaerdt en Harry Gras worden beiden voor 

hun vele verdiensten voor het houtvak in het algemeen en 

de VVNH in het bijzonder in bijzijn van familieleden en de 

aanwezige VVNH-leden door burgemeester Christiaan van 

der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk benoemd tot Ridder in 

de orde van Oranje-Nassau. 

Op 23 november vindt de ledenvergadering ‘s ochtends 

plaats in het Bomencentrum Nederland te Baarn, vooraf-

gaand aan de Houtdag. In deze vergadering worden de 

laatste plannen voor de federatie gepresenteerd en geac-

cordeerd door de ledenvergadering.

BESTUURSOVERLEG VVNH-NBVT

In 2017 komen de besturen diverse malen bijeen om te 

vergaderen over onder andere de nieuw op te richten 

federatie. 

BESTUURSOVERLEG BOUWTOELEVERINGNL 

Het bestuur van de federatieve vereniging Bouwtoeleve-

ringNL vergadert in het verslagjaar drie keer. VVNH en Hibin 

gebruiken de vergaderingen om elkaar over en weer over 

lopende zaken te informeren. Op de agenda staat onder 

andere de gezamenlijke conjunctuurmeting VVNH-Hibin, 

die in 2017 weer in het voor- en najaar met een enquête 

onder de leden van de VVNH en Hibin is gehouden. 

LEDEN

In 2017 verwelkomt de VVNH 8 nieuwe leden. Aan het eind 

van het verslagjaar telt de VVNH 110 lidbedrijven met in 

totaal 106 filialen.
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Houthandel Alblas BV
Amsterdamsche Fijnhouthandel
Ànders Hout BV
Houthandel J. Barkmeijer & Zn. BV
Bear Optima Wood BV
Van den Berg Hardhout BV
Berghoef-Hout BV
Beyleveld Houtimport BV
Houthandel Boogaerdt BV
Houthandel Lambert van den Bosch BV
Houtcentre De Bruin BV
Hardhouthandel G. Cantrijn BV
Cemplaat BV
Crooswijkse Houthandel
Van Dam Houtprodukten BV
Dekker Hout Den Haag BV
Houthandel Jos Dennebos BV
Derlage Junior HOUT V.O.F.
Houthandel Diederen Schinveld BV
Van Dorp Hout BV
Drieplex BV
Van Drimmelen Toelevering BV
Hout- en Bouwproducten Van Drimmelen B.V
Duurzaam Hout BV
E.B. Hout
Eerste Barneveldse Houthandel BV
Eppinga Hout & Bouwmaterialen BV
Fibois BV
Finex Timber Solutions BV
De Geer Plaatmaterialen BV
BV Houthandel H.C. de Goederen
Gooskens Hout Groep
Houtindustrie Gramsbergen BV
Houtimport Gras BV
H&P West
BV Houthandel F. Habraken
BV Hard- en Zachthout Import Mij.

Hillegomse Houtgroep
Hollandse Houtimport BV
Homé Hout BV
Hoogendoorn Hout BV
Houtimport Van den Hoogenhoff BV
Houthandel Houtex BV
Houtplex BV Import Hardhout en Plaatm
Houtwerf BV
Hupkes Houthandel Dieren BV
H. Huyskamp’s Fijnhouthandel Zwolle BV
Van Ierssel Houtimport BV
Houthandel W. Jacobs BV
Jongeneel BV
Knape Hout BV
KoningsBlaauw Houthandel BV
Houtimport Kuhn BV
Leyenaar Taapken Lamaker BV
Houthandel Looijmans BV
MagicWood
Meerdink Winterswijk
Meilink Houthandel en Zagerij BV
Houthandel Meppel (Concordia BV)
MEVO Houtindustrie BV
J. Mulder Houtimport BV
Mulders’ Houthandel BV
Nailtra BV
NatureWood BV
Noordman Hout BV
Nordic Timber
Oldenboom Groep BV
Oscar Timber Products
Parren Hout BV
Pollemans & Walhof BV
TABS Holland N.V.
Prohout BV
Propex Timber BV
Raaymakers Hout BV

Ralph Zee BV
Rechthout V.o.f.
Regge Hout BV
Remerink Group BV
Rest Hout Nederland (v/h Tetteroo) BV
RET Bouwproducten 419
Houtimport Reuver BV
Houthandel Math. L. Scheijmans BV
Houtindustrie Schijndel BV
BVHouthandel v/h Firma J.D. Schuilenga
Jan Smulders Triplex Import BV
Houthandel J. Sneek & Zoon BV
Snel Hout- en Rubberhandel BV
Gebr. van Soest BV
Van de Stadt Houtimport BV
Stora Enso Timber DIY Products BV
Van Swaaij Trade International
Timber Trade Connection
Topjoynt BV
Total Timber BV
V-Wood International BV
Houthandel “De Vechtstreek”
BouwCenter Veghel BV
Verdouw Gouda Bouwprodukten BV
VidarWood 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
Bruggers Wood-Supply BV (Woodonline.nl)
World Timber Products BV

Onze gewaardeerde leden,  
stand van zaken 31 december 2017

Leden

JAARVERSLAG 2017 LEDEN
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Erevoorzitters 

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

Erelid

A.A.C. Koomen

Commissies 

SOCIALE COMMISSIE 

C. Boogaerdt (voorzitter)
O. van Biezen
Mw. I. van Gerwen-Gooskens
W.B. Groen
P.H. van Heijgen (namens Hibin)
H.J. van Meerten
A.J. Schouten
A. Wijma
P.A. van den Heuvel
F. de Boer (secretaris)

PARITAIR BERAAD HOUTHANDEL (PBH)

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

Bestuurscolleges 

BESTUUR

W.B. Groen (voorzitter)
H. Gooskens
H.A. van Drimmelen
A.J. Schouten
A. Wesselink
P.A. van den Heuvel (secretaris)
  

SECTIE HARDHOUT

E.J. Leeuw (voorzitter)
T.J. Trooster (vicevoorzitter)
C. Boogaerdt
P.F.A.J. Habraken 
A. Wesselink 
R. van Wijk
P.A. van den Heuvel (secretaris)

SECTIE NAALDHOUT 

A.J.H. van der Heijden (voorzitter)
W.K. Schnitger (vicevoorzitter) 
G. Dijksman 
R. Kwist
M.J.F. Scheijmans 
J. Voet
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE PLAATMATERIAAL 

M. Verbraak (voorzitter)
A. Willemsen (vicevoorzitter) 
Mw. C.A. Blaak-Beyleveld
H.A. van Drimmelen
C. Hoogendoorn
H. Koning
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE TECHNISCHE ZAKEN 

L. van Oorschot (voorzitter)
J.C.P. de Haan
P.R. Lukas
R. Orth
E. Scheffers 
F.A. de Boer (secretaris)

Afvaardigingen

ADVIESCOMMISSIE VOOR 
DISPENSATIEAANGELEGENHEDEN  
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)

A. Wesselink
P.A. van den Heuvel  

FEDERATIEVE VERENIGING BOUWTOELEVERINGNL 
(BtNL)

H.A. van Drimmelen
W.B. Groen
P.A. van den Heuvel  

GESCHILLENCOMMISSIE CAO  
VOOR DE HOUTHANDEL

M.R. Bijl 
F.A. de Boer (secretaris)

HOUT OPLEIDINGS CENTRUM (HOC) 

F.A. de Boer (penningmeester)
W.B. Groen 
C. van Halen

INTERNATIONALE NAALDHOUTCONFERENTIE,  
ISC (PARIJS, OKTOBER 2017)

A.J.H. van der Heijden (voorzitter)
W.K. Schnitger 
J. Voet
E.D. de Munck

NEDERLANDSE BRANCHEORGANISATIE VOOR 
DE TIMMERINDUSTRIE (NBVT), BESTUUR SECTIE 
HOUTSKELETBOUW

E.D. de Munck

Stand van zaken per 31 december 2017

Onze erevoorzitters en -leden, 
commissies etc.

JAARVERSLAG 2017 ORGANISATIE
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NEDERLANDS VERBOND VAN  
DE GROOTHANDEL (NVG)

P.A. van den Heuvel

STICHTING BEDRIJFSVERPAKKINGEN 
NEDERLAND (BVNL)

P.A. van den Heuvel (bestuurslid)

STICHTING BEWUST MET HOUT

P.A. van den Heuvel (voorzitter)

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, 
OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN  
IN DE HOUTHANDEL (FONDS O.O.& A.)

W.B. Groen
F.A. de Boer  

STICHTING KEURINGSBUREAU  
HOUT, BESTUUR

H.A. van Drimmelen

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT, 
COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

P. Zeeman

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT, 
COMMISSIE TOEPASSINGEN NIEUWE 
HOUTSOORTEN (CTH) / BRL-WERKGROEPEN

E.D. de Munck
E.J. Leeuw
T.J. Trooster
O.S. Smeets (agendalid)

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT, 
COMMISSIE INDUSTRIEEL TIMMERWERK

H.A. van Drimmelen
(plv. P.A. van den Heuvel)

STICHTING KRINGLOOP HOUT

W.K. Schnitger

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE 
INSTITUUT (NEN), NORMCOMMISSIE DUUR-
ZAAMHEID VAN GEBOUWEN

E.D. de Munck

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE 
INSTITUUT (NEN), NORMCOMMISSIE HOUT

Prof. dr. J.W.G van de Kuilen (TU-Delft) 
(voorzitter)
G. Dijksman (naaldhout)
L. Zaaijer (hardhout)
E.D. de Munck

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE 
INSTITUUT (NEN), TGB COMMISSIE

G.J.P. Ravenshorst (TU Delft) 
(voorzitter)
(plv. J.W.G. van de Kuilen, TU Delft)
E.D. de Munck

STICHTING SERVICE INSTITUUT VOOR 
VEILIGHEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
EN GEZONDHEID (SIVAG)

W.B. Groen
Vacature
F.A. de Boer

STUURGROEP CONVENANT ‘BEVORDEREN 
DUURZAAM BOSBEHEER’

P.A. van den Heuvel

VERENIGING VAN HOUTDROGERS (VvH)

F. van Nunen (voorzitter)
E.D. de Munck (secretaris)

VNO-NCW, WERKGROEP 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   
   

PLAATMATERIAALDESKUNDIGEN

R. Broersma   
   

NAMENS CENTRALE BOND  
VAN MEUBELFABRIKANTEN

R.J.H. van Dijk  
A. Fijma
P.C. Mulleman

NAMENS NEDERLANDSE 
BRANCHEORGANISATIE  
VOOR DE TIMMERINDUSTRIE (NBVT)

Vacature

JURIDISCHE DESKUNDIGE

Y.R.R.R. de Mul

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

Secretariaat 

P.A. van den Heuvel (Directeur)
F.A. de Boer (Secretaris Sociale Zaken 
en Technische Zaken)
E.D. de Munck (Secretaris Naaldhout, 
Plaatmateriaal en Vereniging van 
Houtdrogers)
Mw. P.A.D. van Leth-Timmer 
(Secretaresse / administratie)
Mw. A.A. Olthof-Thakoersingh 
(Secretaresse / administratie)
Mw. H. Wischnewsky (Secretaresse / 
administratie)
P. Loonstra (ICT manager)
R. Schweitz (Administrateur)
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