HOUT IN DE BOUW

CERTIFICERING

KOMO VOOR GELAMINEERD
AFRIKAANS KOZIJNHOUT
Interholco (IHC) uit het Zwitserse Baar heeft per 1 oktober
een KOMO-certificaat op gelamineerd en gevingerlast
hout van drie Afrikaanse houtsoorten. En is bezig om
meer houtsoorten uit het assortiment KOMO te
certificeren. Het hout wordt in Afrika zelf gelamineerd. Het
bedrijf heeft daar een eigen concessie en voldoet aan de
strengste eisen op het gebied van duurzaam beheer.

bars is een Zweedse organisatie die duurzaamheidsrapporten op transparantie beoordeelt.
Het Zwitserse bedrijf vermarkt Afrikaanse houtsoorten. In 1999 verwierf het
een eigen bosconcessie van 1,16 miljoen
hectare, grofweg driekwart het oppervlak
van Nederland, in het noorden van de Re-

400 KLANTEN IN MEER DAN 50
LANDEN
De logistiek voor Interholco wordt sinds
2002 verzorgd door een eigen bedrijf: Logistique Congo Cameroon (LCC), met vesti-

>>

Tekst: Hans de Groot - Fotografie: Interholco Baar, Zwitserland

Interholco is een bedrijf dat duurzaamheid hoog aanslaat. Het bestaat dit jaar
60 jaar en liet over zichzelf een duurzaamheidsrapport opstellen, 60 Years
Shaping The Future. Het rapport behaalde de ‘Best in the World’-award van
de Hallbars Foundation in de categorie
‘Timber and Forest Management’. Hall-

publiek Congo (Congo-Brazzaville). Het
woud bevindt zich nabij bij het drielandenpunt met Kameroen en de Centraal
Afrikaanse Republiek. Ter plekke werd
een bedrijf opgericht, Industrie Forestière
de Ouésso (IFO) in de plaats Ngombé.
Dat bedrijf produceert steeds geavanceerdere houtproducten: stammen, gezaagd hout, geschaafd hout, vlonders en
gelamineerd kozijnhout voor ramen en
deuren in een brede reeks afmetingen. In
de toekomst wordt gedacht aan gelamineerd constructiehout in grotere afmetingen en mogelijk ook gemodificeerd hout.
Door ter plekke niet alleen hout te oogsten maar zoveel mogelijk toegevoegde
waarde aan de producten te geven wordt
het welvaren van de lokale bevolking bevorderd.

Het bedrijfsterrein van IFO in Ngombé, Republiek Congo.
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ging in Douala, Kameroen. Dat zorgt voor
de uitvoer van IFO en overige houtleveranciers naar zo’n vierhonderd klanten in meer
dan vijftig landen. Om de afzet in de Benelux en Frankrijk te stimuleren werd in 2008
Interholco-Belgium opgericht in het OostVlaamse Erembodegem. Dat dient behalve
als houtopslag en distributiecentrum ook
als de centrale uitvalsbasis voor advies, verkoop en bemiddeling. Interholco doet overigens niet alleen in Afrikaanse hout, maar
ook in van Noord-Amerikaans en Europese
houtsoorten. Het bedrijf is sinds 2014 ook
actief in het Midden-Oosten en de Golfstaten met Interholco Middle East, dat gevestigd is op de Amwaj-eilanden, Bahrein.

Zorgvuldige controle
van het gelamineerd
kozijnhout in de fa-

VIJFTIG HOUTSOORTEN

briek.

Commercieel manager van de Benelux
Timothy Schellens: “Bij IHC werken ongeveer 1.000 mensen, van wie ruim 900 bij
de Afrikaanse vestiging IFO, exclusief een
aantal onderaannemers. De jaaromzet
bedraagt € 64 miljoen (2021). We vermarkten verschillende producten van zo’n
vijftig houtsoorten. Daaronder zware
gww-soorten zoals azobé, tali, bilinga,
maar ook tot lichtere soorten die tal van
toepassingen hebben zoals afrormosia,
bossé, iroko, kosipo, padoek, sapeli,
sipo, wengé, en voorts kanda, limbali en
olon. De laatste drie vallen in het kader
van de gebruiksbevordering van minder
bekende houtsoorten.”
Het machinepark, in Ngombé, bestaat
op dit moment uit een grote zagerij, ruime
droogkamers, een forse lamineer-, vingerlas- en schaafeenheid en een zagerij voor
alle zware gww-soorten en hun toepassingen. Schellens: “Vroeger werd het hout
eerst naar Azië of bijvoorbeeld naar Nederland verscheept om daar gelamineerd
en gevingerlast te worden. Nu wordt dus
steeds meer toegevoegde waarde aan
het hout gegeven dicht bij de bron.”

Geoptimaliseerde
kwaliteit is het gestelde doel.

TRANSPARANTIE
Het concern heeft al haar bos en hout
onder FSC-certificering gebracht. Ook
hier wordt volledige transparantie nagestreefd. Die is door de Zoological Society
of London beoordeeld op 179 indicatoren
via haar SPOTT-taxatiesysteem (Sustainable Policy Transparency Toolkit). Op de
top 100 van de beoordelingen in 2022
bekleedt Interholco de eerste plaats met
een hoge score van 93,8%.
Onder andere met behulp van GPSmetingen en luchtfoto’s is een complete

De laatste inspectie
voor de export.
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inventaris gemaakt van het bosareaal van
1,16 miljoen ha. Het bedrijf heeft dus een
goed overzicht over zowel de biodiversiteit als in het levensonderhoud en de leefstijlen van de plaatselijke bevolking en de
inheemse stammen. De bewoners van
het gebeid worden regelmatig bij dit proces betrokken, in lijn met de FSC-richtlijn
Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
De 11.600 km2 van de concessie is in
kaart gebracht op bosecosystemen, te
beschermen habitats, aantal boomsoorten, houtvolume, bossamenstelling, en
behoeftes en specifieke gedragspatronen
van de bosbewoners. Op basis hiervan is
69% van het bos (800.000 ha) goedgekeurd voor houtoogst, 27% (300.000 ha)
apart gezet als ecologisch en sociaal belangrijk dan wel kwetsbaar gebied en 4%
(50.000 ha) gereserveerd voor gemeenschappelijke ontwikkeling door de bewoners zelf.

TWEE VOETBALVELDEN
IHC heeft de eisen nog aangescherpt
dat slechts één boom per 2 ha (= twee
voetbalvelden) mag worden geoogst. En
dat eenmaal per dertig jaar, en alleen volgens de richtlijnen van de Reduced Impact Logging practices (RIL). Die moeten
ervoor zorgen dat de verschillende boomsoorten het best regenereren. Het geselecteerde jaarareaal wordt nogmaals
onder de loep genomen op houtvoorraad
en biodiversiteit. Minder bekende houtsoorten worden nu ook geoogst en onderzocht op toepassingen om de bekendste soorten te behoeden voor eventuele overoogst. Na de kap gaat het
areaal dertig jaar op slot.

Even belangrijk is de zorg voor de bevolking. Direct betekent dat de tewerkstelling van ruim 900 mensen en indirect
de zorg voor de 16.000 inwoners van
Ngombé. Schellens: “Dat betekent het
bouwen van huizen, scholen, een ziekenhuis, een bibliotheek, het aanleggen van
infrastructuur, zorgen voor schoon drinkwater en elektriciteit. We zijn nu bezig de
energievoorziening CO2-neutraal te
maken.” Gekscherend: “Hout verkopen is
tegenwoordig maar een klein onderdeel
van onze activiteiten.”

TEVREDENHEID EN VREUGDE
Alle boshandelingen mogen het normale leven van de lokale bevolking en de
grotendeels zelfvoorzienende inheemse
stammen zo min mogelijk beïnvloeden.
Onder bepaalde voorwaarden moet
jagen, bosvruchten verzamelen en vissen
normaal kunnen doorgaan. Bomen die
gelden als heilig of geschikt zijn om er
medicijnen uit te halen, worden gemerkt
met een gele P (van protégé, beschermd)
en mogen dus níet worden gekapt.
Ook het dierenleven, in het bijzonder
bosolifanten en de gorilla’s, mag geen
schade ondervinden. Stropen wordt grondig bestreden. Volgens de laatste gegevens gedijen de olifanten en gorilla’s goed
in de IFO-bossen. Schellens: ‘Onze concessie ongeveer zo groot als driekwart
Nederland, ligt tussen twee grote, beschermde nationale natuurparken. We
doen ons best ons bos daarin naadloos
te laten overgaan. ‘
Dit alles maakt wel weer eens duidelijk
dat het contraproductief is om alleen lokaal
of Europees hout te gebruiken. De tropi-

GPS-meting als onderdeel van de FSC-certificering. Bomen met een P (=

sche bossen, de plaatselijke bewoners en
de flora en fauna varen wel bij verantwoord
bosbeheer en houtoogst. Schellens: ‘De
beste manier om het tropische bos te bewaren en te beschermen voor de komende generaties is door het op een duurzame en ecologische manier te gebruiken.’

GROOTSTE LEVERANCIER
Het bedrijf is er trots op dat zij in Afrika
al tien jaar de grootste producent is van
gelamineerd hout (jaarlijks 5.000 m3). Nu is
zij ook de eerste van dit product mét
KOMO-certificaat. Het certificaat is afgegeven op gevingeklast kozijnhout van drie
houtsoorten: kosipo, bossé en sapeli. Aan
de KOMO-certificering van meer houtsoorten wordt nog gewerkt. Nederland is momenteel nog een kleine markt voor Interholco, in tegenstelling tot Frankrijk en België. Maar, stelt Schellens: “Nederland is
geen onbelangrijke markt. Het loopt altijd
wel voorop in nieuwe ontwikkelingen. Er is
hernieuwde interesse in tropisch hout zolang dat verantwoord geoogst en geproduceerd wordt. Dan moet het natuurlijk
wel geoptimaliseerd zijn en volgens
strenge standaarden geproduceerd. Ons
gelamineerde kozijnhout voldeed al aan de
Franse CTB-LCA 221-certificering, maar
de KOMO-eisen zijn hoger. Onder andere
het draadverloop levert een andere beoordeling op. Verder beoordeelt KOMO de
vingerlassen volgens iets andere normen.
En ook de lijmsoorten, de houtvochtigheid
en de sterkte van het hout worden binnen
KOMO beoordeeld. We zien de investering
in KOMO-certificaten voor onze producten
als iets dat ons ook in andere landen bij de
vermarkting kan helpen.” <<

Het aantal bosolifanten is weer toegenomen.

Protégé) gelden voor de inheemse bevolking als heilig of zijn een bron voor
medicijnen en mogen daarom niet worden gekapt.
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