
 

 

BOUWEN MET DUURZAAM HOUT DOE JE GEWOON! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Bouwen met duurzaam hout is niet alleen een trend, steeds meer opdrachtgevers eisen duurzaam hout!  

Hout is sterk en mooi. Door met PEFC™ gecertificeerd hout te werken in producten en projecten en in het 

bezit te zijn van een PEFC Chain of Custody certificaat toont u dat ook uw bedrijf duurzaam bezig is. U werkt  

niet alleen met milieuvriendelijk, CO2 neutraal en hernieuwbaar materiaal. Tevens draagt u bij aan de 

bescherming van de natuur en de gezonde en veilige werkomstandigheden wereldwijd van arbeiders in het 

bos en de handelsketen als u aantoonbaar met duurzaam PEFC gecertificeerd hout werkt.  

 

 

  Het PEFC-keurmerk geeft garantie van de duurzame herkomst van hout.  

Dit is erkend door 

 de Europese Unie. PEFC is als bewijs voor duurzaam bosbeheer opgenomen in de Green Public  

          Procurement criteria. 

 de Nederlandse Overheid. PEFC is opgenomen in het Duurzaam Inkoop Beleid van de  

          Rijksoverheid. 

 STABU. De standaardbepaling die bestekschrijvers hanteren voor bouw bestekteksten. 

 RAW van CROW. De voorwaarden voor het samenstellen van contracten in de GWW. 

 Dutch Green Building Council. PEFC staat in de BREAAM 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. 

 Cradle2Cradle. Het eerste Cradle2Cradle houtproduct met Gold certificaat op de Nederlandse  

          markt was gemaakt van hout afkomstig uit PEFC gecertificeerd bos. 

 Wereldwijd zijn er veel organisaties die zich gecommitteerd hebben duurzaam bosbeheer te  

          stimuleren, zoals het Consumer Goods Forum, de World Business Council for Sustainable  

          Development Forest Solution Group en het Banking Environment Initiative. 

 



 

 

 

 

    
 
    

      
 
 

Ruim 23.750 bedrijven in de handelsketen zijn reeds PEFC™ Chain of Custody gecertificeerd. 

 

PEFC CHAIN OF CUSTODY:  
GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID  
VOOR EEN DUURZAME HOUTKETEN  
IN DE BOUW. 
 

DOE MEE! 
Een 8 stappenplan staat voor u klaar  
op www.pefc.nl/stappenplan  
 
info@pefc.nl    030 693 0040 

 

PEFC Chain of Custody certificering: DOEN! 

Met het PEFC Chain of Custody certificaat maakt u transparant 

aantoonbaar aan uw klanten dat u werkt met duurzaam hout voor 

uw producten en/of projecten. Tevens voldoet u aan de EU-

houtverordening.  

Een 8 stappenplan naar het behalen van een PEFC certificaat 

staat klaar op pefcnederland.nl/stappenplan. 

 

“Het voldoen aan de eisen van de PEFC Chain of Custody was simpelweg een kleine moeite. En onze 

opdrachtgevers reageren zeer positief nu wij aansprekende projecten zoals de 211 woningen Velve-

Lindenhof in Enschede kunnen opleveren met aantoonbaar duurzaam hout.”  

               Dinand van den Berg, directeur Goossen Te Pas Bouw, onderdeel van VolkerWessels 

 

Wereldwijd wordt ruim 325 miljoen hectare bos volgens de  

duurzame criteria van het PEFC-keurmerk beheerd in 45 landen.  

PEFC is het grootste bosbeheer keurmerk wereldwijd,  

gecertificeerd hout is daarom ruim en snel beschikbaar voor u.  

Het betekent ook dat u meer keuze uit houtsoorten, maten,  

kwaliteiten en leveranciers heeft. 

HET KEURMERK VOOR DUURZAAM BOSBEHEER 
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