“Waarom wij bij Houtex graag onze bijdrage
leveren aan duurzame houtkap.”
Gabon, 13-05-2016, Remco Poot
In het kader van duurzaam bosbeheer en het controleren van gereedstaande partijen tbv lopende
projecten, ben ik begin Mei 2016 naar de tropische regenwouden van Gabon afgereisd. Hiervandaan
betrekken we o.a. Azobe, Bilinga en Niove.
Alhoewel er slechts een klein percentage van het gekapte hout tbv de houtindustrie is, hechten we er
bij Houtex veel waarde aan dat de kap op een duurzame manier gebeurd. Zo is het een bewuste
keuze om hout bij zagerijen te kopen die de FSC en Non FSC stammen betrekken uit eigen
gecontroleerde bosconcessies.
Deze zagerijen investeren veel geld om hun bosconsessies te beheren en te beschermen. Zo worden
de wegen naar de bosconsessies bewaakt en worden de stammen genummerd en geregistreerd.
Hierin gaat onze vaste FSC zagerij nog een stap verder. Werknemers
worden voorzien van een minumum loon en krijgen werkkleding. Op de
zagerij is een helm, mondkapje en zijn handschoenen verplicht.
Daarnaast worden de dorpen in de bosconcessies waar de ruim 500
werknemers met hun gezinnen wonen gecontroleerd en voorzien van
basisbehoeftes als eten, drinken, educatie en medische zorg. In
samenspraak met het Wereld Natuurfonds is een groot gedeelte van de
bossen gereserveerd voor flora en fauna. Dieren worden hier
beschermd en kunnen daar hun leefomgeving opbouwen. Zie ook
onderstaand artikel afkomstig van het WWF Gabon.
In de bosconsessies wordt gebruik gemaakt van selectieve kap. De grote stammen worden tussen de
dunnere vandaan gekapt zodat de dunnere stammen weer ruimte krijgen om verder te groeien. Het
bos kan hierdoor in stand gehouden worden door natuurlijke verjonging uit jonge bomen in
tegenstelling tot de schadelijke en veelbesproken kaalkap. Vervolgens wordt er door deze zagerij
bewust voor gekozen dit geselecteerde gedeelte 25 jaar met rust te laten.
Al met al was het een leerzame en interessante reis waarbij ik de bevestiging heb gekregen dat het
hout dat wij importeren vanuit Gabon onder de juiste omstandigheden gekapt wordt.

