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BESTE LEZER,

PARTNERSCHAP

Hoe schrijf je een jaarverslag dat het jaar 2020 op een juiste manier weergeeft? 
Zeker is dat afgelopen jaar voor ons allemaal anders liep dan we vooraf hadden gedacht of ingeschat. 
Dat geldt voor de situatie buiten ons werk, maar ook op professioneel gebied.

De pandemie heeft een grote impact gehad op het werk van FSC. We zijn een internationale organisatie 
met kantoren, of beter gezegd, mensen in 65 landen. Regio’s en gebieden waar we proberen duurzaam 
bosbeheer vanzelfsprekend te maken. Werken aan die missie bleek in 2020 een grote uitdaging. Als 
in landen de samenleving, inclusief de handel, grotendeels stil ligt heeft ook een FSC-bosbeheerder 
het erg moeilijk.

Voor FSC Nederland was 2020 een jaar onvergelijkbaar met andere jaren. Dat heeft met onze manier 
van werken te maken. We proberen onze missie te realiseren door samen op te trekken met onze 
partners, een netwerk van bedrijven, overheden en andere organisaties die bosbehoud aan het hart 
gaat. Die samenwerking, dat contact, was afgelopen jaar niet vanzelfsprekend in de vorm en intensiteit 
die we gewend waren en nodig hebben.

2020 heeft ook positiefs gebracht. Het besef dat onze missie, het beschermen van bossen, actueler 
is dan ooit. Dat heeft ons veel energie gegeven en heeft uitgemond in bijzondere projecten en dito 
samenwerkingen. U leest hierover in dit jaarverslag.

In het vorige jaarverslag hadden we als thema ’getallen’, die als rode draad door het jaarverslag 
liepen. Die gaven aan hoe we als keurmerk al jaren hele concrete resultaten boeken voor de bossen.

We kozen ‘partnerschap’ als thema voor dit jaarverslag. Wat 2020 ons meer dan wat ook geleerd heeft 
is dat onze partners een centrale positie innemen in ons werk: we helpen partners om duurzaamheid 
invulling te geven, zij helpen ons door met hun koploperschap anderen te inspireren en prikkelen hetzelfde 
te doen. Kortom, we doen het samen! Een gezamenlijke inspanning die leidt tot bosbescherming.

Ik hoef u daarvan op deze plek geen voorbeelden te geven. 
Die leest u in dit jaarverslag.

Namens het bestuur en team van FSC Nederland,

Liesbeth Gort
FSC Nederland
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“We bereiken resultaten door trainingen op het gebied van bosbeheer, bosbrandpreventie 
en ondersteuning bij toegang tot de (internationale) markt van geoogste FSC-producten. Dit 
leidt tot een groter aandeel FSC-gecertificeerd hout afkomstig uit de lokale gemeenschappen 
CIBAPA en Florida. Deze grenzen aan de FSC-gecertificeerde concessies van ons dochterbedrijf 
Dekma Bolivia.”

- Robbert Jan Dekker, eigenaar van Koninklijke Dekker

FSC Nederland heeft een belangrijke missie: bosherstel en bosbescherming. Dat doen we door de 
vraag naar FSC-producten in Nederland te stimuleren. Daarnaast werken we ook met houthandel 
en boseigenaren aan projecten in gebieden waar bossen direct bedreigd worden. Zoals in Bolivia, 
een land dat momenteel ernstig lijdt onder zwerflandbouw, extreme droogte en hitte, met als gevolg 
hoge ontbossingscijfers.

Samen met Houthandel Koninklijke Dekker zijn we in 2020 gestart met een project in de Boliviaanse 
Amazone om lokale gemeenschappen nog meer te betrekken bij FSC-bosbeheer. Resultaat is een 
groei in hectares goed bosbeheer in de regio, bovendien biedt dit project ook nieuwe kansen en 
voordelen voor de lokale bevolking. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een FVO-
subsidie van RVO Nederland.

BOSBEHEER SAMEN MET LOKALE BEVOLKING

HOUTHANDEL
&

BOSBEHEERDERS
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https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/31/destruction-of-worlds-forests-increased-sharply-in-2020-loss-tree-cover-tropical


“Het behoud van tropische bossen kan op de lange termijn alleen werken als we de intrinsieke 
en economische waarde van de bossen versterken. Dat kan door duurzaam tropisch hout te 
kopen en daar een eerlijke prijs voor betalen. Bovendien moeten we de andere diensten die 
het bos biedt gaan waarderen, zoals CO2-opslag en biodiversiteit.”

- Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland

We zaten op 5 maart aan tafel bij Frans 
Timmermans om de rol van Europa bij de 

bescherming van tropische bossen te bespreken. Het gesprek met de vicevoorzitter van de Europese 
Commissie en initiator van de EU Green Deal vond plaats op initiatief van FSC Nederland en het 
REDD+ Business Initiative (RBI). Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van MVO Nederland, 
Dekker Hout, Greenchoice, Essent, IUCN, ASN Bank, en Tarkett.

De focus lag op drie bespreekpunten. Allereerst is verkend hoe initiatieven van duurzame ondernemers 
en de EU Green Deal elkaar kunnen versterken. Daarnaast is de EU gevraagd om gecertificeerd 
hout de norm te maken in Europa. Legaal is gewoon niet goed genoeg, alleen een eerlijke prijs voor 
gecertificeerd hout maakt goed bosbeheer rendabel. Tenslotte werd een appél
gedaan aan de EU om CO2-credits in te zetten voor het behoud van tropische bossen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de belangen van de lokale bevolking.

IN GESPREK MET EUROPA

LOBBY  
VOOR

TROPISCHE
BOSSEN
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“Veel van de bossen in Nederland hebben het moeilijk. Wij zien dit project als een mooie manier 
om terreineigenaren een helpende hand te bieden om de bossen weer vitaal te maken. Door 
particulieren en lokale bedrijven hierbij te betrekken verwachten we dat de waardering voor 
de bossen groter wordt. Bovendien krijgen bedrijven nu de mogelijkheid om bossen in hun 
eigen regio te ondersteunen!”

- Dirk van Hout, mede-oprichter van StukjeNatuur

FSC Nederland is in 2020 een samenwerking aangegaan met de Unie van Bosgroepen en de nieuwe 
Stichting StukjeNatuur. Onze doel is om bossen in Nederland klimaatbestendig te maken. Dat betekent 
dat we samen de komende vijf jaar drie miljoen bomen planten in FSC-gecertificeerde bossen door 
heel Nederland. Bovendien treffen we specifieke klimaatmaatregelen zoals bodemverbeteringen, 
waardoor de bodem verder hersteld, en het planten van gemengd en toekomstbestendig bos. Het 
effect van deze maatregelen op klimaatadaptie, biodiversiteitsbehoud en extra CO2-opslag kunnen 
we meten met een instrument dat FSC hiervoor speciaal ontwikkeld heeft.

De Stichting StukjeNatuur financiert de aanplant via donaties en sponsoring van particulieren en 
bedrijven. Terreineigenaren die geschikte bossen in beheer hebben kunnen een subsidie- aanvraag 
indienen bij de stichting. De Unie van Bosgroepen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
aanplant, overige maatregelen en het beheer.

KLIMAATBESTENDIGE BOSSEN IN NEDERLAND

BEHEERDERS 
& 

INVESTEERDERS
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https://stukjenatuur.nl/


“Werken aan duurzaamheid is iedere dag aandacht vragen en vaak tegen de stroom in roeien. 
De resultaten van het harde werken verdienen in het zonnetje gezet te worden. Tegelijkertijd 
heeft het een voorbeeldfunctie voor anderen die verduurzaming als uitdaging zien: het kan wel.”

- Robert Koolen, jurylid Duurzaam Bouwen Awards namens Bouwend Nederland

Slokker Bouwgroep voerde ook in 2020 de Forest50 ranking aan, de lijst die FSC Nederland jaarlijks 
opstelt van de bouwers die hun sporen verdienen in het toepassen van duurzaam hout. De winnaar 
van de Forest50 editie 2020 was door de omstandigheden wat minder zichtbaar, maar des te beter 
te horen. In de FSC-podcast praat Rick Kamphorst met Bob van den Mosselaar, Directeur Slokker 
Bouwgroep Huizen, en Erna Snelder, KAM functionaris bij Slokker, over duurzaamheid, hout en de 
toekomst van de bouw.

DUURZAME STAPPEN BELONEN

BOUWSECTOR

FSC Nederland probeert ook als mede-initiatiefnemer 
van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards de 
bouwwereld en opdrachtgevers in de bouw positief te 
prikkelen. Opvallend was het grote aandeel houtbouwers 
bij de winnaars en genomineerden van de editie 2020. De 
winnaar, het houten hoofdkantoor van Triodos in Driebergen, 
blijkt een prima ambassadeur voor de toepassing van 
hout, niet alleen in woningen maar ook in utiliteitsbouw. 
Tijdens het congres presenteerden we samen met FSC-
partner Dijkstra Draisma en Fien Wonen twee workshops 
over houtbouw.
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https://www.duurzaambouwenawards.nl/


“FSC Nederland is initiatiefnemer en moderator van Expeditie Houtbouw, en ziet de sessies 
ook als een gelegenheid om specifieke thema’s rond verantwoord houtgebruik aan de orde te 
stellen. Tijdens de eerste expeditie was de borging van de herkomst onderwerp van gesprek. 
Immers, hout is alleen aantoonbaar milieu- en klimaatvriendelijk als sprake is van de toepassing 
van gecertificeerd hout.“

- Mark Kemna, FSC Nederland

Op 24 september 2020  
vond de eerste Expeditie 

Houtbouw plaats. We organiseren deze online sessie om gemeenten te helpen in hun zoektocht naar 
de mogelijkheden van houtbouw. Preciezer geformuleerd: welke rollen kunnen gemeenten spelen om 
houtbouw te stimuleren? Tijdens de expeditie gaat het om het identificeren van kansen, maar komen 
ook gevoelde belemmeringen over houtbouw op tafel.

EEN EXPEDITIE VOOR DE OVERHEID

GEMEENTEN
FSC Nederland organiseert deze sessies omdat houtbouw een belangrijke impuls kan geven aan 
klimaatbeleid, circulaire ambities en bosbehoud. Het ontbreekt gemeenten nog vaak aan kennis om 
hier optimaal invulling aan te geven.

Wie kan beter over de rol van een gemeente bij houtbouwontwikkelingen vertellen dan een gemeente 
zelf! Tijdens de eerste editie presenteerde FSC-partner gemeente Nijmegen voor 25 deelnemende 
gemeenten hoe op regionaal niveau doelstellingen zijn geformuleerd voor biobased bouwen. Nijmegen 
zoomde daarnaast in op houtbouw-initiatieven die al concreet in uitvoering zijn binnen de gemeente.
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https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20210421-houtbouw-verhoogt-bouwsnelheid-en-levert-geld-op


FSC-bosbeheer in Midden-Afrika (Congo Basin) biedt veel kansen om bossen te beschermen. Dan is 
wel belangrijk om het verdienmodel voor bosbeheerders te verbeteren. Daarom is FSC Nederland in 
2020 samen met het regionale FSC-kantoor en de houthandels Wijma en Precious Woods een project 
gestart om de oogst en handel in minder bekende houtsoorten uit FSC-concessies te stimuleren. 
Het betreft dan bijvoorbeeld soorten als Omvong, Okan en Bilinga.

DUURZAAM, RENDABEL BOSBEHEER IN AFRIKA

HOUTHANDEL
Het project moet leiden tot de langdurige bescherming van bijna 600.000 hectare tropisch bos, 
vergelijkbaar met de oppervlakte van de provincies Friesland en Groningen samen. Bovendien heeft 
het project een positieve impact op de levensomstandigheden van meer dan 8000 mensen die in en 
rond de FSC-concessies wonen. Het project is mogelijk dankzij een FVO-subsidie van RVO Nederland. 

Parallel aan dit project is in januari 2020 op initiatief van FSC een werkgroep opgericht met daarin 
vertegenwoordigers van belangrijke Europese bedrijven die handelen in tropisch hout. Doel van de 
werkgroep is om een aantal geselecteerde minder bekende houtsoorten uit de Congo Basin gelijktijdig 
in zeven landen op de markt te brengen. Het betreft Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, 
België, de UK en Italië.
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https://www.gwwtotaal.nl/2021/02/18/kiezen-voor-minder-bekende-houtsoorten/


Meer dan 100 projectleiders, inkopers en kwaliteitsmanagers van 26 verschillende woningbouwcorporaties 
gaven op 12 november acte de présence bij de onlinesessie op 12 november. Stuk voor stuk corporaties 
die kansen zien als het gaat om houtbouw, maar dan wel op een verantwoorde manier en op basis 
van gedegen concepten.

Die wens werd vervuld door zes pitches van beproefde houtbouwconcepten, afkomstig van bouwers 
van naam zoals FSC-partners TBI, Heijmans en VolkerWessels. Belangrijk criterium was dat de 
gepresenteerde concepten geschikt zijn voor sociale woningbouw.

HOUTBOUWCONCEPTEN IN DE SPOTLIGHTS

BOUWSECTOR
&

CORPORATIES
Woningcorporatie Fien Wonen uit Hardinxveld-Giessendam presenteerde een eigen onderzoek naar 
de wensen en behoeften van hun huurders als het gaat om duurzaam bouwen. Belangrijke conclusie: 
uit het onderzoek bleek dat bewoners positief staan ten opzichte van de toepassing van hout in de 
woningen.

FSC Nederland greep de online bijeenkomst aan om aandacht te vragen voor minder bekende 
houtsoorten in bouwonderdelen als kozijnen, deuren en vloeren. Toepassing van deze soorten boven 
de gangbare soorten helpt verantwoord beheer van tropische bossen omdat daarmee beter gebruik 
kan worden gemaakt van de diversiteit van soorten die groeien in het bos. 
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BEDANKT!
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Ons team

Liesbeth Gort  Directeur     l.gort@fsc.nl
Arjan Alkema  Adjunct-directeur    a.alkema@fsc.nl
Stella Wisse  Officemanager    s.wisse@fsc.nl
Rick Kamphorst Netwerkmanager Circulaire economie r.kamphorst@fsc.nl
Annerieke Sleurink Business Development PES   a.sleurink@fsc.nl
Mark Kemna  Netwerkmanager opdrachtgevers  m.kemna@fsc.nl
Ben Romein  Netwerkmanager houtsector   b.romein@fsc.nl
Miranda Mars  Netwerkmanager & communicatie  m.mars@fsc.nl

Ons bestuur is samengesteld uit een evenredige vertegenwoordiging 
van de drie FSC-kamers: sociaal, ecologisch en economisch.

Bert van Veldhuizen (PGZ International)
Lars van der Meulen (VolkerWessels)
Suzanne Valkman (WWF)
Marit Maij (ActionAid)
Ben Huisman (Het Flevo-landschap)
Ron Lamain (WNF)
Stefan Meinhard (Hupkes Houthandel Dieren BV)
Han van Dijk (Wageningen Universiteit)

Neem contact met ons op!
FSC Nederland 
Wilhelminapark 37
3581 NJ Utrecht 
+31 (0)30 276 7220 
info@fsc.nl

http://info@fsc.nl

