Wat is goed hout?
Slijtvast, krasvast, en een lust voor het oog. Dat waren vroeger de
kenmerken van goed hout. Tegenwoordig komt er meer bij kijken.
Goed hout komt uit een verantwoord beheerd bos. Bij de kap, bewerking en verhandeling worden belangen voor milieu, mens en lokale
economie evenwichtig afgewogen. Alles draait om respect. Dat is
maatschappelijk verantwoord ondernemen. ChacoWood is koploper op
dit gebied.

FSC = oké!
Goed hout draagt een label. FSC heet dat, ofwel een ‘duim om-

plattegrond van het 30.000 ha
ChacoWood FSC bos

hoog’ namens de Raad voor Goed Bosbeheer (Forest Stewardship
Council). Dat is niet niks. Want het betekent dat een onafhankelijke
organisatie een onderneming onderscheidt omdat deze voldoet aan
wereldwijde standaarden voor goed bosbeheer. ChacoWood was een
van de eerste Nederlandse parketleveranciers met dit FSC keurmerk.
In deze folder leggen wij u graag uit hoe ChacoWood haar FCS hout
produceert.

Stap voor stap naar FSC...
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In en rond de 30.000 hectare bos creëerde ChacoWood
een micro-economie die volledig
op zichzelf draait. Er is een eigen
wegeninfrastructuur en er is een
eigen energievoorziening, zowel
voor de onderneming als voor de
lokale bevolking.
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De activiteiten in het bos
worden door het FSC aan een
voorafcontrole onderworpen.
Hierna wordt een voorlopig rapport opgemaakt.
De exploitant krijgt nu de kans
om zich met bijkomende eisen op

25 year plan
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Het was het groeiend tekort
aan FSC-gecertificeerd hout dat
ChacoWood ertoe aanzette om in
2000 een eigen bos aan te kopen in
het Zuid-Amerikaanse Bolivia.

sociaal vlak, op vlak van veiligheid
en infrastructuur en dergelijke
volledig in regel te stellen met de
FSC-voorschriften. Wanneer dat
gebeurd is krijgt men het certificaat. Om het te behouden wordt
men ieder jaar aan een audit
onderworpen.
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In ieder blok worden
bomen selectief ‘gekapt’. Dan gaat
het blok dicht voor minstens 25
jaar. Het is dan nog enkel toegan
kelijk voor wetenschappers die er
onderzoek verrichten. De gekapte
bomen dragen een label dat hen
blijvend vergezelt.

Van iedere plank is de initiële herkomst,
zelfs de boom waaruit het hout is gewonnen
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bekend. ‘Tracability’ heet dat.

ChacoWood sloot met de
lokale indianencommunes een
duurzame overeenkomst om hun
bossen te exploiteren voor
selectieve houtkap. Ook voor
deze wouden is het FSC-certificaat verkregen. Voor ChacoWood
betekent dit naast hun eigen bos
een grotere zekerheid om ook in
de toekomst over exotische
houtsoorten te kunnen beschikken.
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In Bolivia beschikt ChacoWood over een zagerij met
4 zaaglijnen waar 100 mensen
werkzaam zijn. In de
drogerij wordt het hout voorgedroogd en daarna voorgeschaafd
(S4S).
Het halffabrikaat begint nu aan een
reis van 1.800 km richting Paraguay.
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Chaco®Wood is de overkoepelende merknaam van onze
exotische houtsoorten afkomstig uit Zuid-Amerika welke
zijn vervaardigd in Paraguay. Herkomst van de
houtsoorten is hoofdzakelijk uit Bolivia en Paraguay.

7

In de droogkamers in
Paraguay wordt het hout verder
gedroogd ‘op maat’ van de klant.
Er zijn 5 volledige productielijnen
opgesteld. ChacoWood hanteert
een uiterst strenge kwaliteitscontrole. Ook in de fabriek in Paraguay wordt alles in eigen beheer
gedaan.
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Op de vraag vanuit de Amerikaanse markt om de vloeren af te
werken met een anti-scratchlak
(volgens de Amerikaanse norm)
antwoordde ChacoWood door te
investeren in een eigen UVlakstraat.

