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Hart voor duurzaam hout 

 

Bij Habraken Hout kennen wij onze verantwoordelijkheid, ook als het gaat om 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. U mag er dus op rekenen dat onze 

producten uitsluitend afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen. Habraken 

Houtimport is lid van de VVNH en zorgt zo - samen met de andere leden - dat het 

toezicht hierop goed geregeld is.  

 

Maatschappelijk verantwoord 

Wij steunen uiteraard het beleid van de Nederlandse overheid om wereldwijd tot 

duurzaam bosbeheer te komen. Dat betekent dat er gelijkwaardige aandacht is 

voor ecologische, economische en sociale aspecten.  

Na het interdepartementale Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011 is de Green 

Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer, ondertekend op 20 juni 2013, een van de 

volgende stappen om duurzaam bosbeheer te stimuleren. Daarbij is afgesproken 

dat de effecten die voortvloeien uit acties die in het kader van de Green Deal 

worden uitgevoerd gemeten worden. Als gevolg daarvan is in 2013 en in 2015 een 

marktmeting uitgevoerd om het marktaandeel van aantoonbaar duurzaam 

geproduceerde primaire houtproducten op de Nederlandse markt respectievelijk bij 

aanvang en na afronding van de Green Deal op 31 december 2015 vast te stellen. 

 

Resultaten marktmeting duurzaam hout 

Door deze marktmetingen ontstaat er zicht op het aandeel aantoonbaar duurzaam 

geproduceerd hout op de Nederlandse markt. Binnen deze marktmeting is 

duurzaam geproduceerd hout gedefinieerd als hout dat moet voldoen aan het 

inkoopbeleid van de Nederlandse rijksoverheid.  

 

Hout is groeiend goud 

Onze branche zal dus aan de slag moeten met kennisoverdracht en bewustwording. 

Niet alleen extern, maar ook intern bij de basis, dienen we te communiceren dat 

hout een zeer milieuvriendelijke grondstof is. 

Hout is groeiend goud. Echter, dat geldt uiteraard alleen indien aantoonbaar 

duurzaam geproduceerd is.  

 

http://www.habrakenhout.nl/over-ons
http://www.habrakenhout.nl/over-ons
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Stimulering volgende generaties 

Hoe meer de vraag naar hardhout met een FSC- of PEFC-certificaat gestimuleerd 

wordt, hoe hoger het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de 

Nederlandse markt. Habraken Hout stimuleert dit door gecertificeerd hout aan te 

kopen en altijd aan te bieden. 

  

Habraken Hout zet zich, als toonaangevende en voorraadhoudende importeur van hardhout, 

in voor duurzaam geproduceerd hout. Kennis van zaken is hierbij onontbeerlijk. 
Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om te zorgen dat wij uitsluitend duurzaam 

geproduceerd hout of producten daarvan verwerken, kopen en verkopen. 

 

 Frank Habraken 

Bron algemene marktgegevens: rapportage Probos 
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