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Lapeyre: een
zeer grote

houtverbruiker
De Franse groep Lapeyre is en heel grote Europese kleinhandel voor schrijnwerk. Lapeyre is eigenaar
van 114 winkels in Frankrijk, België, Spanje, Zwitserland en de Franse overzeese gebieden. Het
overgrote deel van de productie gebeurt in de fabrieken van Lapeyre in Frankrijk.  In België is Lapeyre
wat minder prominent aanwezig. Lapeyre  heeft in België 7 winkels te Antwerpen, Bergen, Charleroi,
Gent, Halle, Luik en Zaventem.

Lapeyre en oerbossen

Lapeyre verwerkt voor zijn producten (trappen, deuren, ramen, …) zowel Europese
houtsoorten (beuk, eik, grenen) als houtsoorten die uit oerbossen afkomstig zijn. Vaak is
identiek hetzelfde product te verkrijgen in een versie van Europees hout en een versie
“oerboshout”.

Lapeyre verkoopt een breed gamma aan hout afkomstig uit oerbossen in het Amazonegebied, Centraal
Afrika, Zuidoost Azië en Brits Columbia (Canada).  Een belangrijk deel van het oerboshout dat Lapeyre
verwerkt, is afkomstig van leveranciers die het niet zo nauw nemen met bosbeheer. Soms komt het zelfs
van leveranciers die er illegale praktijken op nahouden. Daardoor is Lapeyre actief betrokken bij de
vernieling van de oerbossen.

Greenpeace is  (gedurende 1999 en in de eerste maanden van dit jaar) in de vier landen nagegaan welke
houtsoorten die Lapeyre verwerkt, afkomstig zijn uit oerbossen. Onderstaande lijst is gebaseerd op
bezoeken aan de Lapeyre-winkels in de vier landen, gesprekken met verkopers in de winkels en op
informatie uit de Lapeyre-catalogus van de respectieve landen. Niet alle hieronder vermelde houtsoorten
(*)  zijn te koop in de Belgische winkels. Het is niet uitgesloten dat de lijst onvolledig is of dat sommige van
de vermelde houtsoorten recentelijk door andere werden vervangen. Tijdens een recent onderhoud dat
Greenpeace met Lapeyre in Frankrijk heeft gehad, werd bijvoorbeeld gesteld dat de Afrikaanse
hardhoutsoort Moabi in de toekomst niet meer gebruikt zal worden voor de productie van deuren.

Kopen bij Lapeyre kan bijdragen
tot de vernietiging van oerbossen!



Houtsoorten uit oerbossen gebruikt door Lapeyre (1999-2000):

Amazone:                                Curupixa (*) , tauari (*) , jatoba , pau amarelo , tatajuba
Centraal-Afrika:    sapelli (*),  acajou, ayous, etimoe, moabi, aniegré/mukali, okoumé

Brits Columbia (Canadese westkust):  Hemlock (*)

Zuidoost-Azië:  meranti (*), merbau (*)  en ramin (*).

(*) ook in België

Het overgrote deel van dit hout is afkomstig uit regio's waar pure roofbouw op het oerbos wordt gepleegd.
In vele van deze regio's is illegale houtkap een enorm probleem. Sommige houtsoorten die Lapeyre
verwerkt, worden door de World Conservation Union  (WCMC/IUCN) gecatalogeerd als "kwetsbaar",
"bedreigd" of zelfs "acuut bedreigd". Met andere woorden deze soorten lopen een hoog risico om in de
vrije natuur uit te sterven op korte tot middellange termijn.

Lapeyre en het Amazonewoud

Maar er is meer, Lapeyre is zélf eigenaar van de firma Eldorado, een houthandelbedrijf gevestigd in de
Braziliaanse staat Para, midden in het Amazonegebied. Eldorado is een van de belangrijkste uitvoerders
van timmerhout in de Braziliaanse staat Para. Het overgrote deel van dit hout wordt door Lapeyre
verwerkt.  In Frankrijk is Lapeyre zelfs dé belangrijkste handelaar van houtproducten uit het
Amazonegebied.  Greenpeace heeft ontdekt dat in 1998-1999 bijna de helft (77 van de 159) van de
houtleveranciers van Eldorado boetes hadden gekregen voor het illegaal exploiteren, vervoeren of
opslaan van hout. Minstens 14 leveranciers waren zelfs niet eens ingeschreven bij IBAMA, het
milieuagentschap van de Braziliaanse regering, wat nochtans een minimum wettelijke vereiste is

Bewuste consument kunnen moeilijk kiezen bij Lapeyre

Steeds meer consumenten willen preciese informatie hebben over de herkomst van het hout dat ze
kopen om er zeker van te zijn dat het product dat ze kopen niet bijdraagt tot de vernietiging van het
oerwoud.

In april 1999 beloofde Lapeyre publiekelijk dat het tegen 1 januari 2000 zijn klanten zou informeren over
de boomsoort en het land van oorsprong van de houtproducten in zijn winkels. Tot nu toe is Lapeyre die
beloften echter niet nagekomen (engagementsverklaring van Lapeyre in bijlage).

"Exotisch hout"
Zowel in de catalogus als in de winkels zelf, duidt Lapeyre een aantal van haar producten aan met de
vermelding "exotisch hout". Deze term zegt uiteraard bitter weinig over de preciese herkomst van het
hout, het geeft hoogstens een indicatie dat dit hout uit exotische, tropische regio afkomstig is. De term

Enkele voorbeelden van
onvolledige productie-informatie



geeft ook geen enkele aanduiding of het afkomstig is uit een plantage uit de tropen of dat het is gekapt in
oerbossen.

Helaas, schuilt achter de term "exotisch hout" bij Lapeyre-België heel vaak de houtsoort Curupixa en
Tauari. Curupixa en Tauari zijn twee houtsoorten die uit het Amazonewoud afkomstig zijn. Het
Amazonehout dat Lapeyre verwerkt, is niet op een duurzame wijze geoogst. Erger nog, voor het
Amazonehout dat via Lapeyres handelsmaatschappij "Eldorado" in Europa werd ingevoerd, is de kans
erg groot dat de afkomst illegaal is.

"Meranti"
Sommige producten worden door Lapeyre aangeduid als "meranti".

Ten eerste wordt hierbij niet vermeld dat deze houtsoorten afkomstig zijn uit Zuidoost-Azië (vooral
Maleisië en Indonesië), een regio waar nog steeds op grote schaal roofbouw wordt gepleegd en een
belangrijk deel van de houtkap gebeurt in de illegaliteit.

Bovendien is "meranti" een groepsnaam; het hout kan afkomstig zijn van meer dan 15
boomsoorten- of ondersoorten. Sommige soorten van de meranti-groep worden op korte termijn met
uitsterven bedreigd, dus is het van groot belang dat preciese informatie wordt gegeven over welke
boomsoorten het precies gaat!

"Hemlock"
Hemlock is afkomstig uit de heel bedreigde gematigde regenwouden van Brits Columbia, aan de
Canadese westkust. Eeuwenoude wouden worden er kaalgekapt voor de houtindustrie en de pulp&papier
sector. Greenpeace voert al jaren acties voor het behoud van het “Grote Berenbos” – het belangrijkste
nog intacte stuk regenwoud van Brits Columbia dat tot op vandaag met kaalslag wordt bedreigd. Indien
ook de wouden van het Grote Berenbos worden kaalgekapt, dreigen belangrijke populaties grizzly-beren
en wolven voorgoed te verdwijnen.

Greenpeace wil dat Lapeyre correcte informatie geeft aan haar klanten. Dit betekent minimaal dat voor
alle gebruikte houtsoorten de preciese soortnaam en het land van herkomst op de producten worden
vermeld. Op die manier zijn bewuste consumenten beter in staat een goede keuze te maken.

Maar correcte informatie alleen volstaat niet.  Greenpeace wil dat Lapeyre een gedetailleerd intern
onderzoek doet naar de herkomst van haar houtsoorten en onmiddellijk stopt met zakendoen met
exploitanten en handelaars die betrokken zijn bij illegale houtkap- en handel.
Hout dat afkomstig is uit roofbouw op oerbossen dient dringend te worden vervangen door houtsoorten
waarvan duidelijk kan worden aangetoond (bv. via FSC-certificering) dat ze niet afkomstig zijn uit
roofbouw op oerbossen.

Filip Verbelen, Greenpeace België – 27 april 2000

--------

Tips voor Lapeyre



FSC = Forest Stewardship Council. Deze onafhankelijke non-profit organisatie werd opgericht in 1993
door meer dan 100 vertegenwoordigers uit milieu- sociale en economische belangengroepen van over de
ganse wereld. Het doel van FSc is duurzaam bosbeheer te promoten op basis van algemeen geldende
principes en criteria.  Bosbouwoperaties worden door onafhankelijke instellingen getoetst aan deze
criteria. Wanneer en bosbouwoperatie aan deze criteria voldoet, ontvangt zij
het FSC-certificaat. Dan kan het hout ook worden verkocht met FSC-label.

Oerbossen zijn die bossen die zich nog grotendeels in hun oorspronkelijke staat bevinden en die tot
dusver zeer weinig zijn aangetast door menselijke activiteiten.



DE PRODUCTEN VAN LAPEYRE TE KOOP IN DE BELGISCHE WINKELS
DIE GEMAAKT ZIJN MET HOUT UIT OERBOSSEN

(de paginanummering verwijst naar de huidige catalogus - voorjaar 2000)

Hemlock (uit de regenwouden van Brits Columbia / Canada)
- p. 22: klassieke binnendeuren, verschillende modellen
- p. 30: isolerende deur afgewerkt met Hemlock (kan ook met eik)
- p.37: schuifdeuren (massief Hemlockkader, geprofileerde panelen afgewerkt met Hemlockfineer) &
muurkasten
- p. 42 & 43: Hemlock vouwdeuren (ook verkrijgbaar in eik, beuk, grenen)
- p. 44: traditionele kastfront in Hemlock (kan ook in grenen of eik)
- p. 45: zijkantbekledingen voor kasten in Hemlock (kan ook in grenen of eik)

Meranti (Zuidoost-Azië: Maleisië/Indonesië)
- p. 14: (afwerken fineerdeuren met honingraatstructuur) Deuromlijsting in meranti (kan ook in "massieve
eik" of "beuk").
- p. 28: (traditionele binnendeuren, massief meranti)
- p. 90 & 91: isolerende voordeuren op maat ofwel de modellen Liège, Gent, Oostende, Dinant, Limburg,
Ninove, Antwerpen zijn vervaardigd uit ofwel meranti of merbau.
- p. 101: garagepoort / kantelpoort in meranti-multiplex
-  p. 105: isolam-60: Meranti-ramen (ofwel wordt merbau gebruikt, een andere Aziatische hardhoutsoort)
- p. 128: tuindeur op maat, schuifdeuren
- p. 138: klapluiken (ook verkrijgbaar in grenen)
- p. 142: veranda’s (buitenschrijnwerk) in massieve meranti
- p. 146: houten poorten
- p. 157: schuifpoorten
- p. 158: ballustraden

"Meranti" is een groepsnaam voor meer dan 15 boomsoorten uit Zuidoost-Azië (vooral Maleisië en
Indonesië). Sommige boomsoorten van de meranti-groep worden op korte termijn met uitsterven bedreigd
- maar zonder precieze aanduiding van de boomsoort weet de consument niet of hij hout koopt van een
boom die met uitsterven wordt bedreigd of niet.  Ook de Aziatische houtsoort "lauan" wordt vaak onder de
groepsnaam "meranti" gecatalogeerd. Producten van de houtsoort "Lauan" (deuren) zijn wellicht nog te
koop in sommige winkels van Lapeyre (p.19 catalogus najaar 1999) ook al worden deuren uit lauan niet
meer vermeld in de nieuwe Lapeyre-catalogus van maart 2000.

Merbau (Zuidoost-Azië)
p. 79: semi-massief parket (merbau geolied)
Parket kan ook uit tal van andere houtsoorten zoals beuk, eik en esdoorn
p. 80: massief parket - merbau gevernist
p. 90: isolerende voordeuren op maat ofwel de modellen Liège, Gent, Oostende, Limburg, Dinant, Ninove,
Antwerpen kunnen uit merbau of meranti zijn.
p. 107: isolam-60 ramen zijn in meranti of merbau

Ramin (Zuidoost-Azië)
- p.190: Périgord: deur met kader en panelen in massief ramin

Tauari  (Braziliaans amazonegebied)
- p. 53: standaardtrap, model M aanpasbaar "in tropisch hout"
- p. 54: standaardtrap "Festa" (FM), recht in "tropisch hout" (Festa kan ook in massief grenen of beuk
("Sonate") worden geleverd).
- p. 54: standaardtrap met enkele kwartdraai: de "Brio" in "tropisch hout". (kan ook in massief grenen).



- p. 56 trappen op maat (kunnen worden geproduceerd uit "tropisch hout", grenen, beuk of eik.  Idem voor
ballustraden en leuningen.
- p.58 & 59: trappen op maat in "tropisch hout"
- p. 66: vierkante draaitrappen in "tropisch hout" (kan ook in grenen - aan dezelfde prijs)
- p. 68: ganzepastrap in "tropisch hout"
- p. 70: houten leuningen en handgrepen in "tropisch hout" (palen, spijlen en balusters - kan ook in

grenen, eik, beuk.
- 
(Bij Lapeyre zijn ook trappen beschikbaar uit grenen, beuk, eik of metaal)

Curupixa (Braziliaans Amazonegebied)
- p.88: voordeuren in tropisch hout. De modellen Fougères, Beaulieu, Bellegarde, Chinon, Beaufort,
Brissac, Beaune, Saulieu en Nogent zijn uit Curupixa (er zijn ook voordeuren uit eik).
- p. 96: achterdeuren (isolerend) , n° 232, 230 en 234 zijn uit “tropisch hout”
(op maat zijn deze deuren ook te verkrijgen in “meranti”
- p. 97: dienstdeuren, traditioneel in “tropisch hout”: n°36, 37 & 38
(soortgelijke deuren zijn bij Lapeyre ook in grenenhout verkrijgbaar)
- p. 108 en verder: alle raamwerk isolap-50 in “tropisch hout”

!!! opgelet: sommige identieke vensters zijn zowel verkrijgbaar in eik als in curupixa

Mahonie (Amazonegebied of Centraal Afrika)
- p. 31: gepantserde deuren (technische binnendeuren) in mahonie (kan ook in eik).

(De benaming "mahonie" wordt zowel gegeven aan houtsoorten uit het Braziliaanse amazonegebied als
aan een aantal hardhoutsoorten uit het regenwoud van Centraal Afrika. Zonder preciese indicatie van de
botanische naam is het onmogelijk te zeggen welke de herkomst is. In beide gevallen is de "mahonie"
vrijwel zeker afkomstig uit roofbouw op oerbossen.

Sapelli (Afrikaanse regenwoud, Kongobekken)
- p. 14: deuromlijsting (ook in "klassiek eik" en "modern beuk" verkrijgbaar
- p. 14: sapelli-fineer (kan ook in "eikfineer" of "beukfineer"
voor fineerdeuren in honingraatstructuur.
-p.15: sapelli voor vlakke fineerdeuren (kan ook in beuk of eik) (deuren met honingraatstructuur).

(*) in andere Lapeyre-shops (Frankrijk, Spanje, Zwitserland) vond Greenpeace nog meer Lapeyre-
producten waarbij hout uit oerbossen is verwerkt. Hoewel deze producten niet werden teruggevonden in
de Belgische shops, is het misschien toch nuttig ook in België te waarschuwen voor devolgende
houtsoorten:

uit het Amazonegebied: jatoba, tatajuba, pau amarelo
uit Centraal-Afrika: acajou, ayous, etimoe, moabi, aniegré/mukali en okoumé.
Indien u één van deze namen zou aantreffen op de producten van Lapeyre in België, is het beter deze
producten te vermijden. Al deze houtsoorten zijn afkomstig uit oerbossen waar roofbouw de norm is.
Lapeyre kan tot op vandaag geen enkele garantie geven dat deze houtsoorten op een verantwoorde
wijze werden geproduceerd.

(**) Lapeyre verkoopt ook een groot aantal producten die uit PVC zijn vervaardigd. Greenpeace wil
benadrukken dat PVC-producten in geen enkel geval een aanvaardbaar alternatief kunnen vormen voor
producten die gemaakt zijn met hout uit oerbossen.

Bron: De Belgische Lapeyre-catalogus van zomer 1999 en voorjaar 2000.



De inhoud van beide verschilt enigszins - maar aangezien ook een groot aantal van de producten uit de
catalogus van zomer 1999 (die niet meer vermeld zijn in de catalogus van voorjaar 2000) toch nog
werden aangetroffen in de lapeyre-winkels dit voorjaar, zijn deze ook nog in deze lijst opgenomen.
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