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FSC®: Minder CO2-uitstoot dankzij duurzaam bosbeheer 

“Als importeur zijn we ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid voor het 

milieu en duurzaam bosbeheer. En dat is geen loze kreet, want elke minuut 

verdwijnen maar liefst 36 voetbalvelden aan bos. Dat gebeurt vooral in de tropische 

bossen in de Zuid-Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-

Azië. En deze ontbossing speelt een grote rol in klimaatverandering. Want maar liefst 

15% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ontbossing. 

Maar hout is een belangrijke grondstof, dus een verantwoord systeem van 

bosbeheer is onontbeerlijk om ook toekomstige beschikbaarheid van hout te 

garanderen.  

Ik was reeds vele malen op bezoek in bovengenoemde gebieden en zag met eigen 

ogen de positieve effecten van het FSC®-systeem.  

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet 

voor wereldwijd behoud en verantwoord bosbeheer. Dat doen ze transparant en 

met steun van alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. Dat betekent dat op 

evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en 

economische aspecten die bij bosbeheer horen. 

Als een bos goed beheerd wordt, is het risico op kap voor andere doeleinden (zoals 

aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw) bovendien veel kleiner. Zo 

geven we het bos economische waarde en wordt het ook voor de toekomst 

behouden.  

 

Kortom, hoe meer vraag er is naar FSC®-producten, hoe meer hectaren bos volgens 

de richtlijnen van FSC® beheerd worden. En zo kunnen steeds meer mensen en 

dieren die van het bos afhankelijk zijn hiervan profiteren. Nu en in de toekomst.  

Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij uitsluitend FSC®-producten leveren. Dit 

hout is te herkennen aan het FSC®-label. Dat label wordt pas toegekend als alle 

schakels in de handelsketen worden gecertificeerd. Op onze website vindt u onze 

actuele voorraad.” 
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