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REMINDER: 

Uitnodiging Green Deal-themabijeenkomst 27 november a.s. in Tiel 

‘Inkopen van duurzaam hout; van beleid naar praktijk!’ 
 

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, 

toezichthouder of inkoper betrokken bij GWW- of bouwprojecten? Kom dan op 27 november naar de 

door de Green Deal 'Bevorderen Duurzaam bosbeheer’ georganiseerde themabijeenkomst ‘Inkopen 

van duurzaam hout; van beleid naar praktijk!’ bij Waterschap Rivierenland in Tiel. In een ochtend 

praten we u graag bij over het inkopen van duurzaam hout en bieden we u de tools om binnen uw 

eigen organisatie te zorgen voor 100% duurzame houtinkoop. 

 

Hout is een natuurlijk materiaal dat veelvuldig wordt toegepast in overheidsprojecten, zoals 

woningen en publieke gebouwen, maar ook in de grond-, weg- en waterbouw. In 2008 heeft de 

rijksoverheid het initiatief genomen om criteria op te stellen voor het inkopen van duurzaam hout. Zo 

dragen we bij aan het instandhouden van bossen wereldwijd. Maar maken we de ambities ook waar?  

 

Ondanks de goede intenties blijkt de praktijk soms weerbarstig. Welke keurmerken voldoen aan het 

duurzaam inkoopbeleid? Hoe verwoord ik de vraag naar duurzaam hout in het bestek? Hoe gaat mijn 

opdrachtnemer om met de vraag naar duurzaam hout? Hoe weet ik of er uiteindelijk ook duurzaam 

hout is toegepast? Allemaal vragen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen. Ook biedt de 

bijeenkomst de ruimte om uw praktijkvragen en ervaringen in te brengen en te bespreken met een 

expert.  

 

Voorlopig programma: 

09.30 uur Inloop met koffie en thee*  

10.00 uur Opening - mevrouw Hennie Roorda, bestuurder bij Waterschap Rivierenland 

10.10 uur Introductie - dagvoorzitter Ronald Hiel van Schuttelaar & Partners 

10.20 uur Wat is duurzaam bosbeheer en waarom is de vraag naar duurzaam hout belangrijk? – 

 René Boot van Tropenbos International  

10.40 uur Het inkopen van duurzaam hout in de praktijk: wat gaat goed en wat kan beter? – 

 interview met diverse medewerkers van Waterschap Rivierenland  

11.00 uur Duurzaam inkopen borgen in alle fases van het inkoopproces: wat betekent dat voor  

 hout? – duo presentatie Mark van Benthem van Probos en Floris den Boer van PIANOo 

11.30 uur Welke rol heeft de markt bij de inkoop van duurzaam hout? – Reflecties van een 

ondernemer  

11.50 uur Paneldiscussie met de zaal: Hoe maken we samen de stap naar 100%  

 duurzaam hout en wie heeft daarbij welke verantwoordelijkheid?  

12.30 uur Afsluiting, lunch en informatiemarkt waar experts aanwezig zijn om uw vragen te  

 beantwoorden 

 

*Ook kunt u de informatiemarkt bezoeken en uw eigen praktijkvragen en ervaringen bespreken met 

de aanwezige experts 
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Wie, wat en waar: 

Locatie: Waterschap Rivierenland (De Blomboogerd 1, Tiel) 

Datum: 27 november 2014. 

Aanmelden: Aanmelden kan tot vrijdag 21 november via m.wagteveld@vvnh.nl. Aan de  

 bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.  

Doelgroep:  Projectleiders, beleidsmedewerkers, bouwtechnisch medewerkers, bestekschrijvers, 

 toezichthouders en inkopers betrokken bij GWW- of bouwprojecten. 

 
De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’. 

Hierin werken 27 organisaties samen om het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen tot 

norm te maken in Nederland. Met vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met 

ondergetekende via 06 46626535. Graag tot ziens op 27 november! 

Mede namens de ondertekenaars van de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ en 

Waterschap Rivierenland, 

Mirjam Wagteveld 

Secretaris Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ 

 


