China met eigen ogen
Iedereen heeft wel een mening over de gebeurtenissen en situatie in China,
maar weinig mensen spreken uit eigen ervaring. Dat geldt ook voor de
houtmarkt, waarbij China regelmatig wordt afgeschilderd als de slapende draak;
bedreigend en milieuvernietigend. Genoeg reden voor Probos om eens zelf
polshoogte te gaan nemen en een eigen mening te vormen over de visie van
Chinezen t.o.v. onderwerpen als bijvoorbeeld illegale houtoogst en hun enorme
houthonger.
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Oververhitting
Waar komt die ´angst´ voor China vandaan?
China is een land van superlatieven. Met 1,3
miljard inwoners zijn getallen snel groot.
Bijvoorbeeld bij houten vloeren die voor steeds
meer Chinezen betaalbaar worden. Zo groeide
de productie van een bezochte vloerenfabrikant in drie jaar tijd van 1 miljoen naar
3,5 miljoen m2. Dergelijke effecten worden
veroorzaakt door de enorme ‘drive’ van de
Chinezen om zich in economische zin te verbeteren. Sinds het najaar van 2003 is er dan
ook sprake van een economische oververhitting.
Sinds die tijd groeit de economie van China
met meer dan 10% per jaar. In 2007 bereikte

China heeft maar liefst 1,3 miljard inwoners, waarvan er steeds meer in de stad wonen. (Foto: Henk ten Bouwhuis)
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Boscertificering krijgt vaart
Boscertificering begint langzaam vaste grond
onder de voeten te krijgen in China. Zowel FSC
als PEFC hebben de afgelopen jaren kantoren
geopend in China, maar voorlopig is alleen FSC
toegepast voor het certificeren van duurzaam
bosbeheer. Momenteel is zo’n 590.000 ha bos
FSC gecertificeerd. Vier jaar geleden was dit
Er kan in China nog veel arbeidsintensief werk gedaan worden dankzij de lage lonen. De lonen stijgen wel snel, bijvoorbeeld

nog maar 6.000 ha. Er zijn nog geen bossen

9% in 2008. (Foto: Henk ten Bouwhuis)

met een PEFC-certificaat. Die 590.000 ha

gecertificeerd bos lijkt veel, maar afgezet
tegen het totale bosareaal of de bijdrage ervan
aan de houtconsumptie valt het in het niet.
Het is dan ook niet eenvoudig om FSC gecertificeerd hout uit eigen land te krijgen.
Maar door de afwezige vraag, wordt dit op dit
moment (nog) niet als een groot probleem
ervaren.

COC-certificering
Er zijn momenteel 522 Chinese bedrijven met
een FSC-COC certificaat en 23 bedrijven met
een PEFC-COC certificaat. Tijdens het bezoek
aan China zijn enkele vloerenfabrikanten met
FSC-CoC certificaat in de omgeving van

China heeft nog een lange weg te gaan op het gebied van duurzaam houtgebruik en boscertificering. (Foto: Henk ten
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