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nieuws

Zwemmen onder en tussen het hout
Op Texel is de bouw van zwembad De Krim in volle gang, nadat het vorige gebouw werd
gesloopt. Het gehele dak van het complex bestaat uit gelamineerde liggers en spantbenen,
die rusten op houten kolommen.
Vakantiepark De Krim in Cocksdorp gaf Hooper Architects in
Oosterhout de opdracht om het
nieuwe zwembad te ontwerpen
en laat de bouw ervan over aan
Aannemingsbedrijf A. Tuin uit
Den Helder.
H4D Raadgevend Ingenieurs, gevestigd in Dongen, werd aangetrokken als de hoofdconstructeur
van dit project. H4D berekende de

gehele houtconstructie. Voor de
levering en montage van deze ge-

lamineerde houten constructie
werd een beroep gedaan op de

firma Woodteq Houtconstructies
in Holten. n

wordt jaarlijks ongeveer 50.000
kubieke meter aan stammen gekapt,
wat vooral de houtsoort meranti oplevert en tevens bangkirai en keruing.
De organisatie valt onder de Dwima
Group, waartoe ook twee andere FSCcertificaathouders behoren (Dwimajaya Utama met 127.300 hectare en
Carus Indonesia met 72.170 hectare).
De hele groep zet jaarlijks circa
220.000 kubieke meter aan FSCgecertificeerde stammen uit de drie
concessies op de markt.
Het grootste deel van het meranti
wordt verkocht aan triplexfabrikanten; van het bangkirai en keruing
wordt door de industrie geschaafde
houtproducten en buitenmeubilair
gemaakt voor Amerikaanse en Europese klanten.

en zeilen van de stichting.
Het bedrijf of de organisatie waar de
kandidaat voor werkt dient partner te

zijn van FSC Nederland en lid te zijn
van FSC International. De vacature is
geplaatst op www.fsc.nl. n

kort nieuws
Twintig FSC-concessies
via Borneo Initiative
Graha Sentosa Permai is de twintigste
beheerder van een bosconcessie aan
wie, onder de vleugels van The Borneo Initiative, het FSC-certificaat is
uitgereikt. Het resultaat was mede te
danken aan het GFTN-programma van
het WNF, terwijl het Initiatief Duurzame Handel (IDH) één van de donoren was.
Met de toekenning van het twintigste
FSC-bosbeheercertificaat komt het
totale areaal aan gecertificeerd bos,
dat wordt gesteund door The Borneo
Initiative, uit op 2,035 miljoen hectare. Indien ook nog vier Controlled
Wood-certificaten er bij worden opgeteld, dan heeft The Borneo Initiative
de certificering van 2,295 miljoen
hectare bosgebied gefaciliteerd.
In Indonesië zijn nu 35 bedrijven
gevestigd met FSC-certificaten die
betrekking hebben op 2,874 miljoen
hectare bos, waarvan 2,4 miljoen hectare natuurlijk bos. Bovendien hebben
zes ondernemingen een Controlled
Wood-certificaat voor 2,8 miljoen
hectare (waarvan 180.000 ha natuurlijk bos).
Graha Sentosa Permai is een bosbeheerconcessie van 44.970 hectare in
het midden van Kalimantan. Daar

FSC Nederland zoekt
nieuwe voorzitter
Doordat de zittingstermijn van de
huidige voorzitter Robbert Jan
Dekker dit jaar zal verstrijken, is
FSC Nederland op zoek naar een
nieuwe voorzitter.
De voorzitter van het bestuur geeft,
samen met de overige leden van het
bestuur, leiding aan de organisatie en
is daarmee (in gezamenlijkheid)
eindverantwoordelijk voor het reilen
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PERSOnalia
Bart Boersma is benoemd tot nationaal accountmanager bouw & industrie bij de Hillegomse Houtgroep.
Daarvóór vervulde Boersma bijna
25 jaar lang uiteenlopende functies
binnen de houtbranche, variërend
van een korte periode binnen de
machinale houtbewerking tot ver-

koop- en managementfuncties.
Al die jaren was West-Nederland zijn
werkgebied, wat eveneens het verzorgingsgebied van de Hillegomse Houtgroep is. Dit familiebedrijf biedt een
brede dienstverlening op het vlak van
hout, plaat- en bouwmaterialen,
gereedschappen en bewerkingen. n

