
‘Zien bouwen, doet bouwen’ zegt ar-
chitect Kathrin Hanf van architectenbu-
reau Search op Houtnatuurlijkvannu.nl 
als haar wordt gevraagd hoe de houten 
eeuw naderbij gebracht kan worden. De 
belangstelling waarin de grondstof hout 
zich momenteel mag verheugen, laat 
zich zeker ook terugvoeren op bepaalde 
opdrachtgevers en ontwerpers. Zij kon-
den hun duurzaamheidswens de afgelo-
pen drie jaar vaak met hulp van de hout-
sector vormgeven.

Bureau Search is daar een voorbeeld 
van. We hebben het dan over de realise-
ring van het houtrijke Hotel Jakarta in 

Amsterdam en de modulaire scholen 
Nieuw Amsterdam en Het Epos, beide in 
Rotterdam. Hoogbouw in hout krijgt een 
extra impuls met appartementengebouw 
Haut in Amsterdam dat binnenkort gezel-
schap krijgt van de houten woontoren 
Sawa in Rotterdam. In Weert ontvingen 
bewoners de sleutel van hun eerste 

duurzame en energiezuinige sociale 
huurwoning in hout van woningcorpora-
tie Wonen Limburg. Inderdaad: zien bou-
wen, doet bouwen. 

MARKETINGCAMPAGNE
Centrum Hout grijpt samen met de 

leden dit momentum aan door veel ener-
gie te stoppen in het wegnemen van 
vooroordelen en drempels voor het ge-
bruik van hout in de bouw en infra. De 
actie met de grootste omvang, breedste 
impact en het hoogste profiel is de mar-
ketingcampagne Hout. Natuurlijk van nu. 
Vanaf zijn lancering in oktober 2019 
wordt met vereende krachten gewerkt 
aan het behalen van twee doelen: meer 
houtbouw en perceptieverandering.

Om de diverse doelgroepen te infor-
meren, is de redactionele inhoud van 
website en kanalen op sociale media in 
2020 flink uitgebreid. Productsecties van 
de aangesloten brancheorganisaties - 
zoals de sectie Kozijnen, Trappen en de 
VHSB - versterken de houtboodschap 
met hun informatie en aanwezigheid op 
dit platform. Ook is er speciale aandacht 
voor hout in de grond-, weg- en water-
bouw (GWW). De achterban blijft op de 
hoogte van de voortgang van de cam-
pagne via nieuwsbrieven en algemene le-
denvergaderingen. De laatste vonden dit 

jaar vanwege corona online plaats. De 
leden haken goed aan bij de campagne 
en gebruiken de beschikbare toolkit met 
logo’s, banners en videofilms.

GROEIEND BEREIK
Dankzij de overwegend digitale uitvoe-

ring heeft Hout. Natuurlijk van nu. nau-
welijks last van de coronacrisis, die veel 
mensen in 2020 aan huis kluistert. Door-
dat zij veel actief zijn op sociale media en 
thuisklussen dit jaar een piek beleeft, 
groeit het bereik zelfs. Ook tijdens de 
bouwvak. ‘Bouwen met hout’ komt on-
line in een jaar tijd aan bij 7,8 miljoen 
mensen. Van de afgebakende doelgroep 
van 900.000 beslissers, opdrachtgevers, 
ontwerpers, bouwers en gebruikers wor-
den in die periode 818.516 bereikt.

Een mooi moment dus om met enkele 
houtgerelateerde organisaties, waaronder 
de Malaysian Timber Council, te overleg-
gen over betaalde partnersamenwerkin-
gen. Deze partnerpakketten worden ook 
aangeboden aan leden en belanghebben-
den. De perceptieverandering over het 
gebruik van hout, houtproducten en hout-
gerelateerde plaatmaterialen begint echt 
vorm te krijgen. Eind dit jaar buigen de 
Centrum Hout Marketing Commissie, be-
sturen en lidbedrijven zich over continue-
ring van dit PR-offensief.

DUURZAAM BOSBEHEER
Duurzaam houtgebruik en bosbeheer 

begint met een marktvraag naar duur-
zaam geproduceerd hout. Deelnemers 
aan het Convenant Bevorderen Duur-
zaam Bosbeheer zetten in 2020 daarom 
sterk in op de deelonderwerpen Interna-
tionaal Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen (IMVO), Handelsketen, Com-
municatie en Business Case. Dit levert 
veel aandacht op bij overheden en aan-

HOUT STAAT GOED  
OP DE KAART
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CENTRUM HOUT, VVNH & NBVT

H A N D E L

Hout en houtgebruik staan bouw- en infrabreed prominent op de verduur-

zamings agenda van overheden, beslissers en bouwers. Dat is mede te danken 

aan kennisverspreiding en de campagne ‘Hout. Natuurlijk van nu’. De houtsector 

vaart wel bij de grote aandacht voor circulariteit en klimaatbeleid vanuit overheid 

en samenleving. Voor Centrum Hout en de daarin participerende organisaties 

Koninklijke VVNH en NBvT verliep 2020 dus uitstekend.
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gesloten sectoren voor de toepassing 
van duurzaam geproduceerd hout.

In de tuinbranche, INRetail, bij hout-
agenten (NATA) en in de handel en hout-
bewerking (VVNH/NBvT) staan bijeenkom-
sten in het teken van duurzaam bosbeheer 
en due diligence in het kader van OESO-
richtlijnen. NVB-Bouw belicht in speciale 
meetings het gebruik van duurzaam hout. 
De communicatiewerkgroep publiceert di-
verse artikelen in bladen als Stadswerk, De 
Aannemer en Focus. Het Fonds Verant-
woord Ondernemen heeft de aanvraag van 
FSC voor een Lesser Known Timber Spe-
cies-project (bijna) goedgekeurd.

MEER MET HOUT
Begin 2020 vond het jaarlijkse congres 

van de Coalitie Bos en Hout plaats. De 
workshop ‘De jaren ‘20: het decennium 
van het bos’ trok honderd beleidsmakers 
van gemeenten (VNG), provincies (IPO) 
en waterschappen (uvW). Alsook verte-
genwoordigers vanuit bij bos en hout be-
trokken partijen. Zij discussieerden over 
maatregelen om in Nederland meer bos 
te realiseren. Aanleiding hiervoor was de 
Bossenstrategie, die het ministerie van 
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LNV inmiddels heeft gepresenteerd. 
Naast ‘Meer met bomen’ en ‘Meer met 
bos’ kwam ook het thema ‘Meer met 
hout’ ter sprake.

Ander nieuws is de analyse die Probos 
maakte van de resultaten van de VVNH-
leden. Deze laat zien dat zij in 2019 bijna 

‘KENNISVERSNELLER’ OP PAD VOOR MEER HOUT IN DE 
GROND-, WEG- EN WATERBOUW
Het ‘Actieplan Hout in de GWW 2.0’ leidt tot de inzet van de ‘kennisversnel-
ler’. Deze persoon bezoekt gemeenten, provincies en waterschappen om de 
positie van hout te verbeteren en projecten van kunststof om te zetten naar 
hout.
In februari 2020 vond het Nationale Congres ‘Circulaire Economie’ plaats in 
de Fokker Terminal in Den Haag. Een speciale sessie ging in op het belang 
van samenwerking om biobased materialen - met name hout - in de GWW 
toegepast te krijgen. Een fotomoment markeerde de start van een officiële 
samenwerking tussen marktpartijen. Daaronder vallen de bedrijven die mee-
doen met Centrum Hout’s Actieplan ‘Hout in de GWW’ en overheden.
De partners vormen nu een stuurgroep die de toepassing van hout in GWW- 
projecten bevordert en andere partijen probeert langszij te krijgen, zoals pro-
vincies en waterschappen. Ook ingenieursbureaus, onderwijsinstellingen en 
ngo’s tonen interesse.

1,7 miljoen m³ aan naaldhout, hardhout 
en plaatmaterialen importeerden. Hiervan 
was 91,9% voorzien van een CoC-certifi-
caat voor duurzaam bosbeheer. De 
VVNH-leden importeerden zo’n 1 miljoen 
m³ naaldhout (99,2% met CoC-certifi-
caat), 309.382 m³ hardhout (62,4% met 

91,9% van alle import van VVNH-leden is voorzien van een CoC-certificaat voor duurzaam bosbeheer.Het imago van hout verbetert razendsnel.
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CoC) en 435.592 m³ plaatmateriaal 
(95,9% CoC-gecertificeerd).

KLIMAAT ENVELOPPE
Vorig jaar kwam er subsidie vrij uit de 

pot van de ‘Klimaat Enveloppe 2020’. Dit 
hielp mee om tal van projecten op te zet-
ten. Bijvoorbeeld op het gebied van ge-
velbekledingen, levensduuronderzoek in 

de GWW, kennisverspreiding over hout 
in de GWW, ontwikkeling van referentie-
details voor houtskeletbouw, BIM-details 
en de update van het Handboek Hout-
skeletbouw. Deze projecten zijn zo goed 
als voltooid.

Hoewel het subsidiebudget voor 2020 
lager uitviel, diende Centrum Hout enkele 

nieuwe voorstellen in. Zoals voor com-
municatie rondom hout in de bouw en 
voor ondersteuning van provincies om 
lagere overheden aan te zetten tot hout-
bouw.

CIRCULAIRE GEVELS
Daarnaast loopt er een eerste verken-

ning naar circulariteit en het klimaateffect 
van de gevelbouw. Dan hebben we het 
over vliesgevels, kozijnen en deuren. Dit 
initiatief vloeit voort uit het uitvoeringspro-
gramma ‘Circulaire Economie 2019-2023’.

Een consortium van onder andere de 
brancheverenigingen NBvT, VMRG en 
VKG definieert drie ‘service-levels’. De 
bedenkers kijken naar zaken als de reali-
sering van een retoursysteem voor de 
productie van ramen, deuren en kozij-
nen. Ook maakt de NBvT, samen met vijf 
timmerfabrieken, deel uit van de werk-
groep van het TNO/FSC-initiatief ‘Het 
kozijn van de Toekomst’.

In samenwerking met ISSO in Rotter-
dam is het actualiseren en digitaliseren 
(in BIM) van de standaard-referentiede-
tails voor houtskeletbouw opgepakt. Ver-
der worden er details ontwikkeld voor op 

welke manier houtskeletbouw circulair, 
biobased en aardbevingsbestendig uit-
gevoerd kan worden.

NATIONALE MILIEUDATABASE
Intussen zijn in de Nationale Milieuda-

tabase 149 gerelateerde productkaarten 
opgenomen. Tot en met het jaar 2023 
gaat extra aandacht uit naar het genere-
ren van LCA-data. Dat is nodig, want 
van een aantal productkaarten en basis-
profielen (LCA’s van ruwe grondstoffen) 
verloopt de geldigheidsdatum (5-jaar pe-
riode) tussen januari en september 2021. 

Inmiddels loopt de herziening van de 
productkaarten van kozijnen, deuren, 
houtskeletbouwelementen, daken en 
constructief naaldhout. Dit proces vergt - 
helaas - veel nieuw onderzoek. Dat komt 
doordat de onderliggende LCA-norm (EN 
15804) eind 2019, onder druk van Brus-
sel, sterk is gewijzigd en er nieuwe data 
moeten worden toegevoegd. Ook de 
rapportage moet uitgebreider.

SOCIALE ZAKEN
Op sociaal gebied draaide 2020 om 

veiligheid en duurzame inzetbaarheid. 

MEER HOUTBOUW 
EN PERCEPTIE
VERANDERING
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‘Hout. Natuurlijk van nu’ schotelt alle voordelen van houtgebruik voor.
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Enkele onderwerpen die ‘in the picture’ 
staan, zijn het meetprotocol voor hout-
stof, de branche-RIE, arbotoolkit en 
loopbaanontwikkeling.

2020 was ook het jaar van cao-onder-
handelingen in de sector Hout & Timmer. 
De houthandel sluit aan bij de pensioen-
regeling van BPF Meubel. Voor het bor-
gen van de houthandelsbelangen in dit 
Pensioenfonds Meubel, nam Frans de 
Boer zitting in het bestuur. Ine van Ger-
wen (Gooskens Hout) trad namens de 
werkgevers toe tot het Verantwoordings-
orgaan. Het bestuur van BPF Houthan-
del blijft nog even aan in verband met de 
liquidatie van het fonds.

Regelmatig lanceren de VVNH en 
NBvT - met enig succes – initiatieven 
voor ledenwerving. Alle corporate bro-
chures van beide organisaties zijn 
daarom geüpdatet. Het secretariaat 
brengt relevant nieuws over de corona-
crisis in digitale nieuwsflitsen aan de 
leden over. 

STERK TEAM
Met het aantrekken van personeel en 

de concentratie van VVNH en NBvT 

heeft Centrum Hout de interne organisa-
tie verder versterkt. Zo zet een Adviseur 
Techniek zich in voor de sectie Kozijnen 
en richt een coördinator zich op Marke-
ting en Communicatie. Ook zijn een 
nieuwe Adviseur Techniek en Regelge-
ving en een secretaris Sectie VHSB en 
Sectie Trappen aan de slag gegaan. Het 
secretariaat is aangevuld met een Advi-
seur Sociale Zaken/Bureaumanager. 
Deze buigt zich over sociale onderwer-
pen bij de NBvT, maar loopt ook aan 
VVNH-zijde mee om daar kennis en er-
varing op te doen.

Met de verhuur van het voormalige 
NBvT-kantoor in Bussum en de verbou-
wing en vernieuwing van het kantoor-
pand in Almere Buiten, zitten Centrum 
Hout, VVNH, NBvT, HOC, Stifa en SSWT 
voortaan geconcentreerd in Almere. Er 
komt nog een ‘Open huis’ voor leden en 
relaties, zodra coronamaatregelen dit 
toestaan.

Centrum Hout kon zich in 2020 in de 
volle breedte profileren en inzetten voor 
promotie en voorlichting van hout en 
houtproducten. uiteraard dankzij de niet 
aflatende steun van leden, besturen en 
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KCBT NU DÉ OPLEIDER VOOR DE HANDEL
Het Kenniscentrum Bouwtoelevering KCBT heeft 
sinds juli 2020 alle opleidingen van het Hout Oplei-
dings Centrum (HOC) en HIBIN in portefeuille. Het is 
daarmee hét opleidingsinstituut voor de Nederlandse 
hout- en bouwmaterialenhandel.
Je kunt het aanbod van KCBT online of via blended-
learning volgen, maar ook op locatie of in-company. 
Bovendien krijgt, samen met de industrie, praktijkon-
derwijs gestalte. Naast het verzorgen van opleidin-
gen ondersteunt KCBT bedrijven met opleidingsad-
viezen en met het maken van persoonlijke ontwikkel-
plannen (POP) voor het personeel.
Op zijn beurt is de NBvT betrokken bij de ontwikke-
ling van een online opleiding voor werkvoorbereiders. 
Dat gebeurt samen met scholingsfonds SSWT en 
HMC Rotterdam.

secretariaat. Enkele acties gaan mee 
naar het nieuwe jaar, nieuwe initiatieven 
staan te trappelen om te worden gestart. 
Ondanks de coronacrisis, leverde 2020 
een goede basis op om met vertrouwen 
uit te kijken naar 2021. <<

Steeds meer opdrachtgevers kiezen voor prefab bouwen in hout.

Groeiende rol van hout in circulariteit en de Klimaat Enveloppe.Mooi project van Wijma Kampen: de Pieter Smit Brug/De Blauwe Loper in Win-

schoten is met 800 meter de langste houten fiets- en voetgangersbrug van Europa. 
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