Duurzaam bouwen
doe je natuurlijk zo...
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Weetje Het PEFC-keurmerk

Aannemers met het PEFC Chain of
Custody certificaat kunnen aan hun
opdrachtgevers laten zien of er hout
met PEFC-keurmerk is toegepast.
Vraag uw leverancier om hout uit
aantoonbaar duurzaam beheerd bos
toe te passen. De leverancier zal de
claim op uw leveringsdocumenten
plaatsen.

Velve Lindenhof, Enschede

geeft de garantie dat hout(producten)
afkomstig is uit duurzaam beheerd bos,
waarbij evenveel aandacht is voor
economische, ecologische en sociale
aspecten.

Weetje Door met duurzaam PEFC-gecertificeerd hout te bouwen draagt u bij aan:
• instandhouding van het bos, zodat ook toekomstige generaties hout kunnen blijven gebruiken;
• behoud van het leefgebied van planten en dieren;
• inachtneming van de rechten van (inheemse) lokale bevolking
PEFC Nederland
Kokermolen 11B
3994 DG Houten

T 030 693 00 40
info@pefcnederland.nl
www.pefcnederland.nl

© PEFC Nederland 03/2016. Gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier door een PEFC Chain of Custody gecertificeerde drukker.

Wereldwijd beheren meer dan 1.000.000
boseigenaren ruim 270 miljoen hectare
volgens de eisen van het PEFC-keurmerk.
Daarnaast bezitten meer dan 17.750
bedrijven in de handelsketen na het bos
het PEFC Chain of Custody certificaat en
leveren hout met het PEFC-keurmerk.

HOUT, DE LINK TUSSEN BOS EN BOUWEN

©Assinkhout

Weetje

PEFC hout ook voor
duurzame renovaties

Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer
01-04-16 09:54

Gebouwen kunnen profiteren van de bijzondere
eigenschappen, structuur en het ecologische
voordeel van hout, zowel in de constructie, als in
het exterieur en interieur.
Onbeperkte mogelijkheden
Naast het feit dat hout een emotionele dimensie heeft, is
het sterk, flexibel en esthetisch materiaal dat u de mogelijkheid geeft om creatief en innovatief te ontwerpen, want
hout heeft onbeperkte afwerkingsmogelijkheden.

Natuurlijk ecologisch
Met het onderwerp milieu hoog op een ieders agenda
is hout het perfecte antwoord. Niet alleen is de productie
en de verwerking van hout zeer energie efficiënt, hout
is tevens milieuvriendelijk en CO2 neutraal materiaal.
Daarbij is het hernieuwbaar materiaal, mits afkomstig uit
duurzaam beheerd bos. Het PEFC-keurmerk garandeert
herkomst uit duurzaam beheerd bos.

Redenen die hout snijden
Omdat we hout iedere dag gebruiken lijkt dat heel vanzelfsprekend en staan we er niet bij stil. Echter, als we
bossen niet duurzaam beheren wordt het gebruik van hout
en houtproducten voor de volgende generaties veel minder
vanzelfsprekend. Ook verdwijnen dan plant- en diersoorten
en zetten we letterlijk de bijl aan de longen van de aarde.
Bomen nemen namelijk CO2 op en geven zuurstof terug
aan de atmosfeer, terwijl de opgenomen koolstof opgeslagen blijft in het hout of houtproduct totdat het, ná recy-

Diesel hoofdkantoor, Amsterdam

Keuze te over
Het aanbod in soorten PEFC-gecertificeerd hout is groot:
van verschillende naaldhoutsoorten tot en met talloze
(tropische) loofhoutsoorten. Elke soort heeft unieke
eigenschappen, kleuren en structuren die moeder natuur
heeft meegegeven. Keuze te over dus om te verwerken in
uw ontwerpen.

Weetje

Het specificeren van duurzaam hout direct
bij ontwerp- en bestekfase helpt om hoge
milieu scores te behalen bij bijvoorbeeld
BREEAM en DUBOkeur®.

cling, uiteindelijk wordt verbrand. Hout en houtproducten
zijn dus goed voor het klimaat, mits deze afkomstig zijn uit
duurzaam beheerd bos. Pas dan is de hernieuwbaarheid
verzekerd.
PEFC geeft u garantie
Bij duurzaam bosbeheer en een duurzame houtketen gaat
het om economische, ecologische en sociale aspecten.
Het PEFC-keurmerk garandeert:
• handhaving en verbetering van de biodiversiteit;
• bescherming van ecologisch waardevolle gebieden;
• in stand houden van het bos, dus voorkoming van
ontbossing;
• verbod op het gebruik van gevaarlijke chemicaliën en
genetisch gemodificeerde organismen;
• bescherming van de rechten en het welzijn van
arbeiders in het bos en in de handelsketen;
• inachtneming van de rechten van (inheemse) lokale
bevolking.
Alle PEFC-gecertificeerde bedrijven kunt u vinden in de
publieke database van PEFC: www.pefcnederland.nl/
certificaten-database/

In toenemende mate stellen de overheid en bedrijven duurzaamheidseisen aan leveranciers. Niet voor niets hebben
o.a. de Nederlandse overheid en de Europese Unie een
duurzaam inkoopbeleid en hebben internationale organisaties als het Consumer Goods Forum, Banking Environment
Initiative en de World Business Council for Sustainable
Development zich gecommitteerd om met keurmerken als
PEFC de norm te maken van hout(producten) met herkomst uit duurzaam beheerd bos
Het PEFC-keurmerk wordt erkend als bewijs voor
duurzaam bosbeheer door onder andere:
• De Europese Unie, PEFC is opgenomen in de Green
Public Procurement criteria;
• EU Ecolabel, PEFC is opgenomen in de criteria;
• De Nederlandse Overheid, PEFC is opgenomen in het
Duurzaam Inkoop Beleid van de Rijksoverheid;
• STABU, de standaardbepaling die bestekschrijvers
hanteren voor bouw bestekteksten;
• CROW, PEFC is opgenomen in de RAW, de voorwaarden voor het samenstellen van contracten in de GWW.

Zoutloods, Assen

Weetje

Hout is goed voor de gezondheid van gebruikers van houten
gebouwen: hout heeft een positief effect op bijvoorbeeld de kwaliteit van de
lucht in gebouwen, zorgt voor beter evenwicht in luchtvochtigheid, draagt bij
aan een gevoel van comfort en levert een betere akoestiek. Studies tonen aan
dat hout een algeheel gevoel van welbevinden oplevert en stress vermindert bij
gebruikers van gebouwen met veel hout.
© Metsä Wood
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PEFC: natuurlijk de
keuze van opdrachtgevers

Klimaat en
hernieuwbaarheid

• De Dutch Green Building Council, PEFC staat in de
BREEAM NL nieuwbouw als hoogste score.
• NIBE, PEFC is opgenomen in DUBOkeur®, het bewijs
dat een grondstof, product of woning tot de meest
milieuvriendelijke keuze behoort.
• Het eerste Cradle2Cradle houtproduct met Gold
certificaat op de Nederlandse markt was gemaakt van
hout afkomstig uit PEFC-gecertificeerd bos.
Keuze te over
De mogelijkheden om PEFC-gecertificeerd hout in te
zetten bij het ontwerp van een gebouw of interieur is zo
breed als uw verbeelding, want de verscheidenheid in
soorten hout en plaatmaterialen die beschikbaar zijn met
het PEFC-keurmerk is groot. Het voorschrijven van houtprestatie-eisen/eigenschappen in plaats van de houtsoort
vergroot de keuzemogelijkheden in de toeleveringsketen
en helpt duurzaam bosbeheer.

Weetje
PEFC is het enige bosbeheer
keurmerk dat de sociale arbeidsnormen van de
ILO (International Labour Organization)
in bosbeheer verplicht stelt. PEFC was het eerste
bosbeheer keurmerk dat sociale eisen stelde voor
de bedrijven in de handelsketen.
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