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Certificering:
meer dan een
dure pluim op
goed werk?
Hiervoor las u het artikel over de
kansen van certificering, nu enkele meningen uit de praktijk:
Sommigen zien problemen:
Vier geluiden uit verschillende organisaties:
"Wij zien het niet zitten want wat
te doen met de prunus? De bestrijding zonder roundup wordt
dan ongelooflijk duur."
"Certificering zou over de inhoud
moeten gaan en niet over het bijhouden van een administratie".
"Ach mevrouw, persoonlijk zeg
ik: het is een luchtballon, een particulier heeft er niks aan, maar het
is goed om internationaal een
signaal af te geven".
"Nou, het zit zo: als iedereen het
doet is het niks waard, als nie-

mand het doet is het niks waard,
dus het is niks waard".
Twee grote particuliere boseigenaren:
"Wat brengt FSC meer dan de
Nederlandse regelgeving? Je
moet het Europees gaan regelen
en daar zijn we nu mee bezig".
"Wij gaan er pas over nadenken
als het echt voor ons voordelen
heeft en die zie ik totnogtoe niet.
We hebben hier, volgens de certificeerder, een te hoog aandeel
aan exoten, maar wij zijn gelukkig
met die exoten".
Een randstadgemeente:
"Na lang nadenken hebben we
besloten niet te gaan certificeren.
Want we zijn bang dat door die
certificering het publiek zich gaat
realiseren dat we aan houtproductie doen en dat zou wel eens niet
goed kunnen zijn voor ons imago".
Anderen zien mogelijkheden:
Een gemeente met veel bos:
"Het kostte me eigenlijk teveel,
maar de politiek zag het wel zitten en verschafte het geld. Nu is
de hele boswachterij bekeken en
we konden zonder aanpassingen

gecertificeerd worden. Nou, dat
is dan voor mijn beheer een leuk
compliment".
Een natuurbeschermingsorganisatie:
"Het leukste was eigenlijk het
doorlichten van het hele bedrijf!
De certificeerder stelde ons vele
vragen die ons weer aan het denken deden zetten".
Wat nu?
Elke beheerder maakt hierbij zijn
eigen afweging. Je hebt voorlopers, tegenstribbelaars en mensen die eerst de kat uit de boom
kijken. Dat laatste is op korte termijn zo gek nog niet, omdat de
praktijk van boscertificering bij
ons nog niet is uitgekritalliseerd.
Maar certificering is wel een maatschappelijk fenomeen dat niet
zomaar weer overgaat. Andere
bedrijfstakken hebben er een uitdaging in gezien om hun professionaliteit te benadrukken. Het
blijft een kwestie van ondernemerschap en maatschappelijk inzicht
hoeverre je daarin wilt of moet
gaan. De keuze is dus aan u.
Renske Schulting

Ziet u het verschil? Links wel en rechts niet gecertificeerd
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