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In het afgelopen jaar voltrokken zich belangrijke ontwikkelingen op het
gebied van duurzaam bosbeheer en certificering. Na enkele gemeenten zijn in
1998 ook enkele regio’s van het Staatsbosbeheer gecertificeerd. Tegelijkertijd
werd gewerkt aan een Nederlandse uitwerking van de FSC principes.

Het areaal gecertificeerd bos in
Nederland nam in 1998 flink toe; in alle
gevallen betreft dit een certificering van
de Forest Stewardship Council (FSC); bij
het ontbreken van een Nederlandse
standaard zijn de certificaten tot nu toe
gebaseerd op de beste inzichten van de
certificeerder. Vijf gemeenten (Ede,
Arnhem, Renkum, Apeldoorn en
Lelystad) zijn inmiddels gecertificeerd.
Van Staatsbosbeheer zijn inmiddels drie
regio’s (Groningen-Drenthe, FlevolandOverijssel en Gelderland) zonder noemenswaardige problemen gecertificeerd.
In Nederland zijn vooral SKAL en SGS
actief als certificeerder voor het FSC-certificaat. Wereldwijd zijn inmiddels ongeveer 15 miljoen hectare bos gecertificeerd; dat is ongeveer een half procent
van het wereldbosareaal. Zweden is
alleen al met de 3,3 miljoen ha gecertificeerd bos van de grote industriële
onderneming AssiDomän één van de
belangrijkste gecertificeerde landen.
Naast FSC zijn er nog enkele certificeringinitiatieven, onder andere in
Canada (Canadian Standard) en Finland.
Afgezien van het Staatsdomein zijn in
Nederland nog geen particuliere boseigenaren gecertificeerd. Voor het particulier bosbezit zijn voordelen van certificering nog niet duidelijk aanwezig,
terwijl de kosten voor de certificering
van kleine bedrijven verhoudingsgewijs
hoog zijn.
Een oplossing voor dit probleem zou
kunnen liggen in een groepsgewijze
certificering. De Unie van Bosgroepen
heeft daarom het initiatief genomen
voor een proefproject voor certificering
via bosgroepen. De bedoeling is dat in
dit proefproject ook wordt nagegaan op
welke wijze optimaal gebruik gemaakt
kan worden van bestaande informatie-

systemen (STIBOS) en de informatie die
nodig is in het kader van het
Programma Beheer.

Nederlandse FSC-standaard
Een werkgroep heeft een voorstel
gemaakt voor een Nederlandse FSCstandaard voor duurzaam bosbeheer.
De werkgroep is gestart op initiatief van
het Bosschap en de Nederlandse vertegenwoordiging van FSC. Mr. F.C.
Rauwenhof is voorzitter van de werkgroep; deelnemers zijn
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Milieudefensie, Platform hout
Nederland, Unie van Bosgroepen, vertegenwoordigers van de particuliere boseigenaren en van gemeenten, WWF en
vakbonden. Vertegenwoordigers van
FSC, het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij; certificeerders
SKAL en SGS treden op als adviseurs.
De standaard is gebaseerd op de tien
principes voor verantwoord bosbeheer
van het FSC; deze principes sluiten nauw
aan bij de criteria voor duurzaam bosbeheer die op Europees niveau zijn
afgesproken (zie hierna). De standaard
geeft niet alleen criteria, maar ook concrete normen waaraan het bosbeheer
moet voldoen. In veel gevallen was er
snel overeenstemming over de normen,
zoals:
䢇 voldoen aan wetten, regelingen en
FSC principes;
䢇 erkenning van eigendoms- en
gebruiksrechten;
䢇 rechten van de bevolking;
䢇 het waarborgen van sociale en economische belangen;
䢇 het waarborgen van uiteenlopende
bosproducten en diensten en - het
behoud van waardevolle bossen.

In enkele gevallen is lang gediscussieerd
over de normen.
Bij de effecten op natuur en milieu ging
de discussie vooral over de maximale
grootte van de kapvlakte, het aandeel
inheemse boomsoorten, het aandeel
dood hout en het aandeel gemengde
opstanden.
Bij planmatig en controleerbaar beheer
moest een oplossing worden gevonden
voor beheersplannen en verslaglegging
van kleine bedrijven.
Bij de productiebeplantingen speelt de
principiële vraag in welke mate ecologische functies moeten worden nagestreefd.
De laatste versie van de Nederlandse
standaard ligt nu bij de deelnemers. In
de loop van maart (dit artikel is geschreven voordat de standaard is vastgesteld)
zal duidelijk worden of de standaard
(met de normen) voor alle partijen aanvaardbaar is. Als dat het geval is dan
volgt nog wel een uitgebreide consultatieronde. Toch is Nederland dan een
van de eerste landen met een nationale
FSC-standaard. In een volgend nummer
van dit blad zal verder worden ingegaan
op actuele ontwikkelingen rondom de
certificering in Nederland.
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