
 
 

P E R S B E R I C H T Houten, 14 juni 2012 

 

Houtondernemers tekenen Green Deal voor beter bos 
 
Ondernemers van de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) onderschreven vanmiddag de 
Green Deal "Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt". Deze Green Deal streeft ernaar om door 
middel van het vergroten van kennis en inzicht in de keten van boomzaad tot nieuwe bosaanplant 
een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze toekomstige bossen en daarmee aan een 
vergroening van de economie.  

Van de zijde van de rijksoverheid tekenden minister M.J.M. Verhagen van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie en Staatssecretaris J.J. Atsma van Infrastructuur en Milieu.  
Voorzitter P. Bontekoe van LTO Nederland, vakgroep Bomen en Vaste Planten, tekende namens de 
organisaties: Raad voor Plantenrassen, Naktuinbouw, BoHeZa, Bosschap, Stichting Probos en AVIH. 

De AVIH ondersteunt deze Green Deal omdat het in 
de bosbouw belangrijk is om gebruik te maken van 
kwalitatief goed plantmateriaal om op termijn beter 
bos te krijgen dat meer en beter hout levert, 
grondstof voor o.a. bouw, chemie, textiel en energie.  

Momenteel zit onze samenleving in de overgang van 
een samenleving gebaseerd op fossiele brandstoffen 
naar een biobased economy. In de biobased economy 
is het niet alleen de bedoeling dat we duurzaam met 
onze grondstoffen omgaan, onze grondstoffen 
moeten ook duurzaam zijn. Hout is een van de 
materialen die uitstekend geschikt is om een 
belangrijke rol te spelen in een biobased economy, tenslotte is het niet voor niets dat samenlevingen 
al eeuwenlang hout als basis nemen voor allerhande toepassingen. 

Tegelijkertijd speelt de groeiende wereldbevolking en de daarmee gepaarde schaarste van 
grondstoffen een belangrijke rol: in 2050 zijn er 9 miljard mensen op aarde die van voedsel, 
gebouwen en spullen moeten worden voorzien. Alle grondstoffen, zo ook hout, zullen efficiënter 
benut moeten worden om te voorzien in al onze behoeften en die van de generaties na ons. En het 
efficiënt kunnen inzetten van hout in de toekomst betekent dat je vandaag hier al op zult moeten 
anticiperen.  

In tegenstelling tot landbouwgewassen, heeft hout jaren – zeg maar gerust decennia – nodig om te 
groeien tot een gewenst oogstformaat. Het is dan niet te riskeren dat de oogst niet de gewenste 
kwaliteit heeft. Lastig is uiteraard om te bepalen wat in de toekomst de gewenste kwaliteit hout zal 
zijn, dat is niet te voorspellen. Maar wat wel zeker is, is dat hout van goede kwaliteit voor veel 
toepassingen geschikt is, terwijl hoe lager de kwaliteit, hoe minder toepassingen geschikt zullen zijn. 
Daarom is inzetten op een goede kwaliteit hout, altijd goed. En dat begint bij onderzoek in 
bosbouwgenetica, zodat goede selectie van boomzaden, veredeling, vermeerdering met moderne 
technieken en het opkweken van jonge bomen zorgen voor de gewenste bosopstanden in de 
toekomst.   

Deze Green Deal sluit dit eerste traject af door met zorg geselecteerd materiaal te gebruiken voor 
nieuwe bosaanleg en herplant. De AVIH heeft alle vertrouwen in de deskundigheid van de 
Nederlandse boomkwekerijsector die zich ook in de export bewijst. Hernieuwde aandacht voor goed 



plantmateriaal is ook goed voor de boomkwekerijsector zelf en voor de aannemers die de bosaanleg 
kunnen uitvoeren. De AVIH ondernemers staan klaar om de basis voor het nieuwe Nederlandse bos 
te leggen in het kader van hun logische betrokkenheid bij duurzaam bosbeheer waarbij na velling 
weer gezorgd wordt voor de volgende bosgeneratie. 

 

 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Kees Boon, voorzitter van de AVIH, de 
vereniging van bedrijven die actief zijn in bosbeheer, oogst, handel en verwerking van Nederlands 
hout en biomassa. 

info@avih.nl  
tel. 030-6930040  /  0652 041 439 
www.avih.nl  
www.facebook.com/inlandshout 
 
 

De volledige tekst van de Green Deal kunt u opvragen bij de AVIH: info@avih.nl  

Meer lezen over het belang van goed bos, ook in Nederland: www.avih.nl  en klik op de brochure 
“Uw bos uw toekomst”. 
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