Duurzaam bosbeheer en certificering
De directie van de Boogaerdt Groep, waaronder de werkmaatschappijen Houthandel
Boogaerdt BV en Van lerssel Houtimport BV vallen, zijn begaan met de bossen over de
gehele wereld. Het bedrijf zet zich al vele tientallen jaren in om de bossen door middel
van duurzaam bosbouwbeleid zo veel mogelijk in stand te houden. Gelukkig zijn ook
veel andere organisaties tot het besef gekomen dat, zonder een geregulariseerde kap
van de tropisch bossen, het bos zijn economische waarde verliest en ten prooi zal vallen
aan het platbranden ten behoeve van andere aanwendingen, zoals olie palmen en
andere agricultuur doelen. Het is bewezen dat daardoor de bio diversiteit totaal verloren
gaat.
Jarenlang heeft er groei plaatsgevonden van duurzaam gecertificeerde bossen onder de
FSC en PEFC labels, maar doordat bijv. in West-Afrika de Chinezen en Indiërs verreweg
de grootste afnemers zijn geworden en weinig op blijken te hebben met duurzaam
bosbeheer loopt de mogelijkheid voor Europeanen om duurzaam gecertificeerd hout in
Europa te importeren sterk terug. De hoop dat wij binnen enkele decennia 100%
duurzaam hout zouden kunnen importeren is hiermee grotendeels vervlogen.
Door de mondiale behoefte aan grondstoffen, de toenemende vraag naar vernieuwbare
grondstoffen, de voortdurende uitbreiding van landbouwgronden voor voedsel en
biobrandstoffen, staan de bossen voortdurend onder druk. Economische waarde
toekennen aan- en het onder duurzaam beheer brengen van bossen worden gezien als
praktische oplossingen om de ontbossing te temperen, waarbij een cruciale rol is
weggelegd voor de houthandel, maar ook voor alle overige schakels in de keten, van
bosexploitant, exporteur tot eindverbruiker.
Boogaerdt is een van de trekkers in het actieplan meer ‘Tropisch Hardhout in de GWWsector’. Opgestelde LCA’s (levenscyclusanalyses) tonen duidelijk aan dat hout als zichzelf
vernieuwende grondstof op het gebied van CO2 uitstoot een aanzienlijk betere footprint
heeft dan gebruikte vervangende materialen zoals kunststof, aluminium, staal en beton.
De Boogaerdt Groep is zich van deze rol bewust en neemt haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid door dit ingezette bedrijfsbeleid actief door te zetten.
Gedragscode Koninklijke Boogaerdt Groep
In 2004 hebben Houthandel Boogaerdt en Van lerssel Houtimport als lid van de
Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) de VVNH
gedragscode ondertekend. Deze gedragscode is vertaald naar het eigen bedrijfsbeleid
op het gebied van milieu, duurzaam bosbeheer en certificering in brede zin.
De gedragscode van de Koninklijke Boogaerdt Groep luidt:
• Zij zet zich in voor een verantwoorde inkoop van hout en houtvezelhoudende
producten door te vermijden dat producten worden ingekocht of gebruikt die geoogst,
verhandeld of bewerkt zijn in strijd met de van toepassing zijnde nationale wetgeving
en internationale verdragen.
• De organisatie koopt geen hout in uit landen waartegen door de UN Veiligheidsraad
of de Europese commissie sancties zijn opgelet voor het importeren of exporteren
van hout of houten producten.

• Zij verhandelt bij voorkeur hout dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerde
bossen met een FSC, PEFC of vergelijkbaar ander certificaat .
• Zij committeert zich voor de FSC en PEFC gecertificeerde product en aan de eisen die
de standaarden stellen aan het in stand houden van de Chain of Custody oftewel
handelsketen certificering.
• Zij vermijdt - binnen haar vermogen - alle activiteiten, die niet overeenkomen met
de principes van de gehanteerde standaarden voor aantoonbaar legaal-, en duurzaam
bosbeheer.
• Zij zet zich constructief in voor ontwikkelingen die leiden tot meer aantoonbaar legaal
en gecertificeerd duurzaam hout op de Nederlandse markt .
• Zij zoekt naar nieuwe herkomstgebieden met een aantoonbaar duurzaam bosbeheer.
Zij stelt zich transparant, constructief en open op over zaken als herkomst, wijze van
kap, ontwikkeling bosgebied, biodiversiteit en andere actuele onderwerpen.
Milieubeleid en doelstellingen
•
Door het hanteren van de gedragscode en het uitvoeren van het bedrijfsbeleid
dragen
Houthandel Boogaerdt en Van lerssel Houtimport actief bij aan het realiseren van de
VVNH doelstellingen voor duurzaam bosbeheer, zoals verwoord in het vigerende VVNH
beleidsplan ‘Wijs met hout’ 2010-2015 en het daarop gebaseerde 'Actieplan Bewust met
Hout' en de Green Deal ‘Stimuleren duurzaam bosbeheer’.

Het geformuleerde beleid richt zich op het verdergaand vergroten van het aanbod van
en het stimuleren van de vraag naar duurzaam geproduceerd hout. De beide bedrijven
zijn een groot voorstander van dit beleid en hebben de VVNH doelstellingen als
bedrijfsdoelstellingen overgenomen. De overall doelstelling 2016-2020 van de VVNH
voor de import èn inkoop van duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal gaat van
85% in 2015 naar 90% in 2020.
De heer Boogaerdt is lange tijd voorzitter van de VVNH geweest en gaf in die
hoedanigheid mede sturing aan de VVNH beleidsvorming en -uitvoering. Hij was nauw
betrokken bij o.a. besprekingen met overheden over de gehele wereld om duurzaam
bosbeheer onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Door beide bedrijven is het
VVNH beleid naar het bedrijfsniveau vertaald en op deze wijze wordt actief invulling
gegeven aan het realiseren van de eigen - en de branche brede VVNH doelstellingen.
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