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 agenda 

24 maart
Veldwerkplaats Ontsnippering
www.veldwerkplaatsen.nl

24 maart
Lezing Kleine marterachtigen
www.svlaarx.nl

 
28 maart
Bestrijden eikenprocessierups, Ede

31 maart
Diverse cursussen Motorzagen liggend 
hout, Ede

1,8,15 april
Wet natuurbescherming, Arnhem en Ede

7,14 april
Geografische informatie systemen, Ede

12 april
ETW module 5: wet en regelgeving, Ede
cursuscentrumgroen.nl
 

4 april
Studiedag Onderwijs en arbeidsmarkt
www.vbne.nl

7 april
Cursus Natuurwetgeving – gevordenden
www.natuurinclusief.nl

12 april
Veldwerkplaats Herstel 
konijnenpopulaties
www.veldwerkplaatsen.nl

14 april
Conferentie ‘Het bos, ons bos’
probos.nl

21 en 22 april 
Cursus Geïntegreerd bosbeheer
www.klingenbomen.nl

22 april, startdatum
Cursus hbo-vak Faunabeheer
www.hvhl.nl

26 april 
Cursus Bodembiologie bij Bosbeheer 
www.bodemennatuur.nl

25-29 april
Week van de Teek
www.weekvandeteek.nl

26 april 
Cursus Bodembiologie bij bosbeheer
probos.nl

12 mei
Praktijkdag bestrijding van Azatiatische 
duizendknoop
www.probos.nl

 reactie 

In zijn recente artikel in het Vakblad Natuur 
Bos Landschap van januari (#181) doet Erik van 
Lammerts van Bueren een appèl op certifice-
ringssystemen FSC en PEFC om meer nadruk te 
leggen op de houtproductie en het vastleggen 
van CO2 in het bos. Kern van zijn betoog is: 
voor een effectieve bijdrage aan een circulaire 
biobased economie zou certificering zich moe-
ten richten op het bereiken van de optimale 
jaarlijkse bijgroei en het optimale jaarlijkse 
aanbod van hout (in plaats van de huidige toe-
stand van het bos als referentiepunt te nemen). 
Of anders geformuleerd: certificering draagt 
daar nu te weinig aan bij (aldus Lammerts van 
Bueren).

Twee kanttekeningen voordat we ingaan op 
kern van het betoog. De eerste is dat certifi-
cering wel degelijk bijdraagt aan een circulaire 
biobased economie. Immers de aantoonbaar 
duurzame herkomst is een essentiële voorwaar-
de voor inzet van hout in de circulaire biobased 
economie. 
Een tweede kanttekening is dat (FSC-)certifi-
cering langs een meetlat wordt gelegd die niet 
de onze is. In andere woorden: FSC pretendeert 
niet dat duurzaam bosbeheer bijdraagt aan 
optimale CO2-opslag en en/of het optimale jaar-
lijkse aanbod van hout. FSC-certificering geeft 
randvoorwaarden om verantwoord bosbeheer 
te garanderen, ofwel het bos voor de toekomst 
te behouden. 

Voor wat betreft de kern: de analyse is interes-
sant en voor het FSC-systeem klopt de analyse. 
FSC laat de keuze voor de beheerdoelstellingen 
bij de beheerder van het bos. Dat betekent dat 
in het ene geval productie van hout meer de 
nadruk krijgt en in een ander geval de nadruk 
wordt gelegd op behoud en versterking van 
biodiversiteit. De stelling van Lammerts van 
Bueren gaat dus niet in alle gevallen op, maar is 
afhankelijk van het gekozen beheer.  

Lammerts van Bueren stelt nu: neem als FSC de 
regie over bosbeheer (bij aangesloten bedrij-
ven). Hij realiseert zich ook wel dat hij hier, 
behalve een inhoudelijke, vooral een politieke 
discussie voert met als inzet: wie heeft het 
voor het zeggen in het bosbeheer. Binnen FSC 
voeren we die discussie dan minimaal op twee 
niveaus: op het niveau van de bosbeheerder, 
maar ook op het niveau van de FSC-Leden-
vergadering. De suggesties van Lammerts van 
Bueren grijpen diep in op het FSC-systeem en 
zouden een uitspraak vereisen van de (interna-
tionale) Ledenvergadering van FSC.

Toch is het wel een discussie waard of FSC 
zich niet nadrukkelijker zou moeten melden 
in het debat over een circulaire en biobased 
economie en daarbij de uitgangspunten van 
Lammerts van Bueren meeneemt. Of: de vraag 
is of FSC sturender zou moeten worden in 
doelen met bosbeheer richting optimalisatie 
van de CO2-opname en de houtproductie. Daar 
zouden ons insziens dan ook extra inkomsten 
voor de bosbeheerder tegenover moeten staan, 
omdat die hiermee een extra maatschappelijk 
belang dient.

Arjan Alkema, adjunct-directeur FSC Nederland

..........................................................

Naschrift van de auteur

Beste Arjan Alkema,

Veel dank voor jullie reactie. Waaruit een 
overwegend positief oordeel over mijn artikel 
spreekt. 
Jullie merken op dat “certificering wel degelijk 
bijdraagt aan een circulaire biobased economie. 
Immers de aantoonbaar duurzame herkomst is een 
essentiële voorwaarde voor inzet van hout in een 
circulaire biobased economie”. Dat is een juiste 
constatering. Maar dat zegt niets over de effec-
ten van certificering op de hoeveelheid hout 
die wordt geproduceerd en op de markt wordt 
gebracht, en daar gaat mijn artikel over.
Voor mij is de kern van jullie betoog dat de 
bosbeheerder bepaalt waar het beheer zich 
op richt, zolang dat binnen de kaders (criteria) 
blijft die FSC stelt. Met dat feit ben ik het eens. 
En het gaat mij dan ook precies om die kaders.
Als mijn interpretatie van jullie reactie juist 
is, zijn jullie het eens met de analyse. Ook 
stimuleert het artikel dat FSC nog eens kritisch 
gaat kijken hoe zij de houtproductie en de 
CO2-vastlegging benadert. Beide zaken stem-
men me uiteraard vreugdevol.

Vriendelijke groet,

Erik Lammerts van Bueren      

‘Boscertificering geen stimulans 
voor CO2-opname en houtproductie’
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