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Bij duurzaam bosbeheer draait het om economische, ecologische en sociale
aspecten. De boseigenaar moet met alle aspecten rekening houden, dus ‘even’
een certificaat halen is er niet bij. Om te beginnen stelt PEFC als minimumvoorwaarde aan boseigenaren dat zij het bos in hun bezit in stand houden.
Een boseigenaar moet bij het herplanten van bomen rekening houden met
variatie in soorten. Waar machines worden gebruikt moet de schade voor bos
en bodem zo gering mogelijk zijn. Indien bestrijdingsmiddelen ingezet moeten
worden dienen deze minimaal te worden gebruikt of te worden vervangen door
een biologisch alternatief.
Ook moet er voor worden gezorgd dat het personeel goede en veilige werkomstandigheden heeft. PEFC is het keurmerk met de breedst geaccepteerde
milieustandaarden, gebaseerd op internationaal vastgestelde regels. Is een
boseigenaar eenmaal gecertificeerd dan volgt elk jaar opnieuw een controle
van een certificeerder. Dat geldt trouwens ook voor de certificerende instellingen die onder onafhankelijk toezicht staan van de Raad voor Accreditatie.
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DUURZAAM
BOSBEHEER IS
HET ANTWOORD...

EN DE VRAAG
NEEMT ALLEEN
MAAR TOE.
Sinds de oprichting in 1999 is PEFC het grootste overkoepelende
keurmerk voor nationale boscertificeringssystemen geworden.
Er zijn inmiddels zo’n 1.000.000 boseigenaren die zich
houden aan de principes, criteria en normen van PEFC.
In totaal beheren zij zo’n 260 miljoen hectare bos. Die bossen
zijn overal ter wereld te vinden. Ja, dat zijn grote aantallen,
maar er is nog veel werk te doen. Wereldwijd is nog geen 10%
van alle bossen gecertificeerd. En die gecertificeerde bossen zijn
vooral te vinden op het noordelijk halfrond.
Daarom is het belangrijk dat u erop let dat een product waar hout
in is verwerkt, PEFC-gecertificeerd is. Want hoe groter uw vraag
als bedrijf, overheid of consument, hoe groter de stimulans voor
boseigenaren om ook hun bos duurzaam te beheren. Gelukkig maar!
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WILT U MEER INFORMATIE?
Neem dan vrijblijvend contact op met PEFC Nederland.

HÉ, EEN
PEFC-KEURMERK.

PEFC gecertificeerd
Dit papier komt uit
duurzaam beheerd bos
en gecontroleerde
bronnen
www.pefcnederland.nl
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