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Wat papieren misverstanden rooien?
Op de boomfeestdag 1997 stond
deze advertentie in 5 landelijke
en 21 regionale kranten. Een prima initiatief, leek mij. Maar een

collega vond de term 'duurzame
bosbouw' slecht gebruikt, het
gaat immers niet alleen over
houtteelt.

Even bellen met de Stichting
Informatie Centrum Papier en
Karton. "Het doel van deze actie

was om enkele misverstanden
die bestaan over papier recht te
zetten. Zo worden voor de productie van papier Y.e.Jill tropische
regenwouden vernietigd, en is

Nederland kampioen recyclen!"
De advertentie leverde zeer uiteenlopende reacties op. Voornamelijk positieve: "Ik laat het gelilk mijn zoontje lezen", Een oud
leraar schreef: "Ik spaar altijd al

papier, maar hier wist ik niets
van". Ook positieve reacties uit
de papierbranche: "Goed dat er
eens actie wordt ondernomen.

We worden heel veel benaderd
met dit soort vragen", "Prima
voorlichting over papier". Maar
ook negatieve: "Alles komt uit het
oerbos en daar schrijft u niet
over", "U zegt niets over de gekapte bossen in Brazilië en
Indonesië", Deze mensen kregen
nadere informatie.
Vervolg-advertenties zijn gepland. "We brengen mensen
graag op de hoogte van de feiten, Want er worden helemaal
geen hele bossen gekapt voor de
productie van Nederlands papier: 75% van het papier wordt
gemaakt uit oud papier. De overige 25% is hout en cellulose, die
voor 45% uH Europa afkomstig is,
35% uit Canada en Amerika 10%
uit Nederland en 10% overig. De
reacties toonden aan dat we
straks voorzichtiger om gaan met
gevoelige termen als 'duurzame
bosbouw', aangezien de certificering een ingewikkeld onderwerp is" aldus de stichting,
Renske Schulting
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