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Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn ervan afhankelijk voor

hun levensonderhoud. Tachtig procent van alle planten en dieren leeft in het bos. Bossen zorgen
voor een gezond klimaat op aarde en zijn leverancier van al het hout dat we gebruiken. Hout is één
van de belangrijkste bouwmaterialen die er bestaan. De bouwsector is bovendien de grootste
verbruiker van hout in Nederland. Hout is warm, licht, sterk, gemakkelijk op maat te maken, bijna
eindeloos her te gebruiken en hernieuwbaar! Dat laatste gaat natuurlijk alleen op als we goed voor
onze bossen zorgen, waar ook ter wereld.
Als bouw- en houtbedrijven maken wij ons zorgen over het verdwijnen van bos. Daar waar het areaal
bos op het noordelijk halfrond stabiel gebleven of zelfs toegenomen is, is de achteruitgang van het

oppervlak bossen in de tropen onverminderd groot. Het probleem is des te ernstiger omdat juist daar

een groot aantal mensen voor hun eerste levensonderhoud direct van het bos afhankelijk is en
omdat tropisch bos de leefomgeving is van een ongekend groot aantal planten- en dierensoorten.

Doelstellingen Bouw en Hout Convenant
Wij, de ondertekenaars van deze intentieverklaring, willen op geen enkele manier bijdragen aan de
vernietiging van (tropisch) bos en zetten ons met onverminderde ambitie in voor verantwoord
bosbeheer. Daarbij is certificering van bosbeheer volgens ons het meest geëigende middel. lmmers,
certificering geeft zekerheid aan ons en onze klanten dat hout daadwerkelijk afkomstig is uit goed
beheerde bossen. Certificering is ook van groot belang omdat het bronnen van hout voor de
toekomst veilig stelt. Certificeringsystemen (van goed bosbeheer) dienen ons inziens minimaal te
voldoen aan de norm zoals die door TPAC gehanteerd wordt,

"Gecertificeerd duurzaom hout dient vanzeffsprekend te worden. Als bouwbedrijven ís het daorom
onze gezamenlijke ombitie om gecertiliceerd duunaam hout maînstream te maken. Als
houtbedrijven zien wíj het ols onze vønzellsprekende rol om de ínspanningen von de bouwbedrijven
øctief.te ondersteunen en ín de vraøg naar gecertificeerd duurzaam hout te voldoen."

De specifieke doelstellingen en activiteiten van de individuele bedrijven zullen worden geborgd in
individuele jaarplannen die een uitvloeisel zijn van dit convenant.

faciliteert de monitoring in het kader van dit convenant en sluit hierbij zoveel als
mogelijk aan op reeds bestaande monitoringssystemen die door de bedrijven gebruikt worden mits
getoeÎst door een onafhankelijke derde partij. Daarnaast ondersteunt FSC Nederland de
ondertekenaars van dit convenant bij het oplossen van knelpunten, waar die optreden bij uitvoering
van dit convenant.
FSC Nederland
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Jaarlijks worden de overall resultaten van het convenant en eventuele nosdzakelijke aanpassingen
op basis van veranderingen in de markt tussen de ondertekende partijen besproken. Wij nodigen ook

anderen uit zich aan te sluiten bij dit convenant. De verklaring staat open voor ondertekening door
belanghebbenden in de bouw- en houtsector die willen bijdragen aan onze ambitie om gecertificeerd
duurzaam hout vanzelfsprekend te maken.
Aldus opgemaakt, overeengekomen en ondertekend te Bunnik, 15 januari 2013'
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Dit convenant wordt mede ondertekend door Koninklijke BAM Groep, VolkerWessels, Heijmans, Boskalis,
Ballast Nedam, TBI Holdings, Strukton, Pontmeyer, Koninklijke Jongeneel, Stiho, Koninklijke Dekker Hout,
Houtgroep Van Drimmelen, W'rjma Kampen, Heuvelman Hout.
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