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79% van de Nederlanders kent FSC, blijkt 
uit onderzoek dat we afgelopen jaar lieten 
uitvoeren. Daarmee is onze naamsbekendheid 

onverminderd hoog, zelfs iets gestegen vergeleken met enkele jaren geleden. Een kers op de taart van 
ons 25-jarig bestaan, dat we in 2019 mochten vieren. Gedurende die periode is liefst 200 miljoen hectare 
bos FSC-gecertificeerd. Mooie getallen, alle reden om trots te zijn!

We zijn trots, maar ook ambitieus. Vier op de vijf mensen kent ons keurmerk, maar realiseren ze zich 
ook hoe groot de invloed van FSC kan zijn, hoeveel we nog kunnen bereiken? Al helemaal als we die 
handschoen samen oppakken?

Duurzaam bosbeheer heeft alles te maken met grote thema’s die ons raken. De strijd tegen ontbossing 
natuurlijk, maar ook klimaatverandering en een duurzame samenleving. Ook in de bossen zelf heeft FSC-
bosbeheer veel impact. Het staat voor eerlijke inkomens en goede, veilige werkomstandigheden voor de 
mensen die er werken. En natuurlijk is behoud van biodiversiteit, die zo onder druk staat, voorwaarde 
nummer één bij FSC.   

Voor die grote thema’s werken we, en dat doen we niet alleen. Onze activiteiten zijn het resultaat van een 
succesvolle samenwerking met heel veel betrokken organisaties. Dit jaarverslag is dan ook niet alleen 
een verantwoording van onze werkzaamheden in 2019, maar ook een eerbetoon en inspiratiebron, die 
laat zien dat we samen veel kunnen bereiken.

Ik daag u graag uit: lees de getallen, en laat u inspireren door een aantal hoogtepunten.
Zien we u terug in ons volgende jaaroverzicht?

Liesbeth Gort
Directeur FSC Nederland

MOOIE GETALLEN
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“2022 is het jaar dat alle houtkapbedrijven in Gabon volgens de regels van FSC-bosbeheer 
moeten werken. Een fantastische kans, die alleen werkelijkheid wordt als de vraag naar tropisch 
FSC-hout uit die regio groeit. Alleen dan is FSC-bosbeheer in Gabon en andere zuidelijke landen 
rendabel en kunnen de bossen behouden blijven.”

- Jaap van der Waarde, WWF, gastspreker op het congres

hoveniers, aannemers en opdrachtgevers in de groensector namen deel aan ons 
Congres Biobased voor Buiten. De aanwezigen in Cuijk voelden zich ongetwijfeld 
aangesproken door Jaap van der Waarde van het Wereld Natuur Fonds. Hij hield een sterk 
pleidooi voor het gebruik van tropisch FSC-hout in vlonders, terrassen en tuinmeubilair. 

Eerder die dag benadrukte meteoroloog Reinier van de Berg de relatie tussen bosbehoud en de strijd tegen 
klimaatverandering. Hij voegde daaraan toe dat ook het gebruik van (meer) hout in bouwwerken en andere 
projecten bijdraagt aan die missie. Immers, door bomen omgezet CO2 blijft vastgelegd in het toegepaste hout. 
Het congres was het resultaat 
van de samenwerking tussen 
FSC Nederland, NL Greenlabel, 
Van den Berg Hardhout en 
Taalkwadratuur.
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 Bron: Van den Berg Hardhout
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jaar FSC. Een kwart eeuw verantwoord bosbeheer. Op ons jaarevent in Beesd stond een 
aantal Nederlandse FSC-pioniers in de schijnwerpers. We keken die dag ook vooruit. Directeur 
Liesbeth Gort presenteerde onze strategie voor de periode 2019-2025. Deze strategie bouwt 
op drie inhoudelijke pijlers: 100% gecertificeerd hout in Nederland in 2025, substantieel meer 

houtgebruik in bouw en GWW en veel meer toekenning van (financiële) waarde aan FSC-bosbeheer. Immers, 
dit bosbeheer levert niet alleen ons duurzaamste bouwmateriaal, maar ook ecosysteemdiensten als schoon 

water, biodiversiteitsbehoud en een 
gezond klimaat. 

Liesbeth: “Eigenlijk gaat het om 
vier pijlers: het succes van de 
strategie valt of staat bij krachtige, 
ondernemende partners. Dat 
netwerk van koplopers heeft FSC 
Nederland ook de komende jaren 
hard nodig om samen creatief en 
vol energie met de strategie aan 
de slag te gaan.”

“Meer dan 1600 FSC-gecertificeerde bossen, met een oppervlakte van bijna 50 keer Nederland. 
Het is nauwelijks te bevatten wat we sinds 1994 hebben bereikt. En met ‘we’ bedoel ik ook 
zeker de koplopers in Nederland.”

- Kim Carstensen, directeur FSC International
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“Het herziene convenant is een goede afspiegeling van de huidige ‘stand’ van hout in de bouw. 
Bijna al het hout dat vandaag de dag wordt toegepast is duurzaam gecertificeerd, maar er liggen 
nog volop kansen om méér hout toe te passen. Met het ondertekenen van dit vernieuwde convenant 
onderschrijven we als TBI het belang van gecertificeerd hout als circulair bouwmateriaal. Het 
is immers een natuurlijke grondstof, slaat CO2 op en is goed herbruikbaar.”

- Wendeline Besier, Manager MVO van TBI Holdings

koplopers uit de bouw- en houtsector zetten sinds 2012 een handtekening onder het 
Bouw & Hout Convenant. In 2019 is het convenant, een initiatief van FSC Nederland, 
vernieuwd. De bijzondere samenwerking tussen veelal concurrenten (!) had in de eerste 
fase een duidelijk doel: gecertificeerd hout tot een vanzelfsprekendheid maken. Daarin 

zijn flinke stappen gezet, alle deelnemers kopen anno 2019 minimaal 90% gecertificeerd hout in. Een 
prachtresultaat! Daarop formuleerden de koplopers uit de bouw en houthandel samen een nieuwe doelstelling 
voor het convenant, waaraan de komende jaren wordt gewerkt: méér hout toepassen in bouwprojecten. 
Gecertificeerd uiteraard.
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 Bron: www.nur-holz.com
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van het Nederlandse bos is 
FSC-gecertificeerd. Meer 
dan genoeg aanleiding voor 
een nieuwe Nederlandse 

FSC-bossenstandaard die nog beter tegemoet komt 
aan de bossen en hun beheerders. ‘Meerwaarde’ is 
het devies. Zo worden geen eisen gesteld die al bij 
wet geregeld zijn, en wordt rekening gehouden met 
de diversiteit in boseigenaren. Dat betekent geen 
strakke richtlijnen, wel wordt van de beheerder een 
duidelijke visie en werkwijze gevraagd voor bepaalde 
onderwerpen. Zo besteedt de standaard veel aandacht 
aan het voorkomen van bodemverdichting, afvoer van 
tak- en tophout en bestrijding van invasieve soorten. 
Bij audits ligt de nadruk op veldcontroles, waarmee de 
administratieve lasten worden verminderd. De FSC-
bossenstandaard is opgesteld in samenwerking met 
boseigenaren, vakbonden en natuurorganisaties.

hectare meer bos in Nederland 
in 2030, dat is de ambitie van de 

Nederlandse overheid in haar Bossenstrategie. FSC 
Nederland leverde samen met PEFC Nederland input 
voor deze strategie. Ze pleiten ervoor certificering hierin 
een centrale plaats te geven als effectieve manier om 
de kwaliteit van het bosbeheer zichtbaar te maken.

“De verwachting is dat door de nieuwe werkwijze in het veld meer inhoudelijke discussie 
plaatsvindt over het gevoerde beheer. Een audit heeft op die manier echt meerwaarde voor de 
beheerder, het is niet het afwerken van een checklist.”

- Arjan Alkema, FSC Nederland, over de nieuwe bossenstandaard

50%

37.000
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“De natuur op onze planeet staat onder grote druk door klimaatverandering en de aantasting 
van ecosystemen. De Postcode Loterij ondersteunt al jaren goede doelen organisaties die 
zich met hart en ziel inzetten voor een betere wereld. We zijn trots dat we een aantal van hen 
met extra donaties kunnen ondersteunen, dankzij onze deelnemers. Zij maken het verschil.” 

- Dorine Manson, managing director Nationale Postcode Loterij

euro, daar werden we even stil van. We ontvingen 
dit bedrag van de Nationale Postcode Loterij 
om verantwoord bosbeheer wereldwijd te 
versnellen. Het geld wordt door FSC gebruikt 

om nieuwe technologieën te ontwikkelen die certificering versterken en toegankelijker maken voor 
boseigenaren. Met drones en satellietbewaking worden controles in het bos nog effectiever en data 
over boscertificering beter beschikbaar. Door goede digitale tools wordt bovendien ketencertificering 
eenvoudiger en krijgen boseigenaren beter toegang tot de markt. Op dit moment is meer dan 200 
miljoen hectare bos wereldwijd FSC-
gecertificeerd, vergelijkbaar met vijftig 
keer de oppervlakte van Nederland. 
Dat bos blijft bos! Technologische 
ontwikkelingen spelen een belangrijke 
rol om het areaal gecertificeerd bos 
te laten groeien.

1.000.000 
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“Materiaalgebruik en CO2 -uitstoot zijn inherent aan bouwen en hebben een behoorlijke impact 
op de natuurlijke omgeving. Bij VolkerWessels is een duurzame omgang met materialen daarom 
één van onze speerpunten. Door bij te dragen aan klimaatslim bosbeheer zijn we betrokken bij 
duurzame productie van hout in Nederland en het vastleggen van CO2 en dragen we daadwerkelijk 
bij aan een gezondere, duurzame leefomgeving.”

- Lars van der Meulen, directeur CSR van VolkerWessels

hectare Nederlands bos klimaatbestendig maken in twee jaar. Die doelstelling werd 
bezegeld door handtekeningen van VolkerWessels, de Unie van Bosgroepen en 
FSC Nederland. In drie FSC-gecertificeerde bossen treffen ze maatregelen waardoor 
het bos meer CO2 vastlegt, de biodiversiteit toeneemt en ook de belevingswaarde 

van de bossen een positieve impuls krijgt. Het gaat om  Landgoed Cleefswit in Noord-Brabant, de 
gemeentebossen van Arnhem in Gelderland en Landgoed Het Meuleman in Overijssel. Voorbeelden 
van de maatregelen zijn het 
bevorderen van natuurlijke 
verjonging, het onderplanten 
met bodemverbeterende 
boomsoorten en het 
aanplanten van soorten die 
naar verwachting beter bestand 
zijn tegen klimaatverandering. 
Op termijn wil VolkerWessels 
het hout afkomstig uit deze 
bossen in eigen bouwprojecten 
toepassen.  

500
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hectare FSC-bos in Gabon, te mooi 
om waar te zijn. Toch wordt die droom 
werkelijkheid als het aan de regering van 
Gabon ligt. Deze ambitie valt of staat met 

een groeiende vraag naar FSC-gecertificeerd hout uit die regio. FSC Nederland is daarom volop bezig, 
samen met andere FSC-kantoren en bedrijven uit de houtketen, om dat te realiseren. 

Cruciaal is de toepassing van minder bekende houtsoorten (LKTS) uit de tropische bosconcessies, zodat 
verantwoord bosbeheer ook echt rendeert. Met een FVO-subsidie van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat gaat FSC Nederland met haar partners helpen om dat voor elkaar te krijgen.

Mpingo uit Tanzania is een lokale NGO die 40 dorpen ondersteunt met verantwoord bosbeheer. Hout oogsten 
onder de voorwaarden van FSC geeft de lokale bevolking de mogelijkheid hun levensomstandigheden 
structureel te verbeteren. Daar hoort ook scholing, zorg en werk in de dorpen bij. De financiële middelen 
voor dit project komen van een nieuw product: de ‘To Go’ kartonnen koffiebeker van Beautiful Cups, 
dat in samenwerking met FSC Nederland dit project startte.

“Onze samenwerking met FSC en Beautiful Cups helpt ons Tanzaniaanse gemeenschappen te 
ondersteunen en hun bossen in stand te houden. Goed beboste gebieden zijn belangrijk, die 
bieden bescherming aan mensen en de dieren in het wild, en dragen bij aan een beter klimaat.”

- Abigail Wills, Mpingo

13.000.000

Bron: Beautiful Cups
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“Het project sluit aan op sterke trends: minder CO2-uitstoot en milieu-impact, circulair bouwen, 
ketensamenwerking. Voor de houtverwerking en -handel is het erg belangrijk om hierbij aan te 
sluiten. Die wens ligt er ook bij bouwers en opdrachtgevers. Ik ben daarom niet verbaasd dat 
zij zo graag meedachten om uitdagende, maar haalbare innovatierichtingen voor het kozijn 
van de toekomst op te stellen.”

- Jan de Jong, TNO

meedenkers telden we. Mensen uit de praktijk van woningcorporaties, 
timmerfabrieken, bouwers en leveranciers. En allemaal hadden ze een mening 
over hoe het houten Kozijn van de Toekomst eruit moet gaat zien. Dat was precies 
de bedoeling van dit project, dat FSC Nederland en TNO samen bedachten. Het 

idee erachter? Hout is weliswaar hét bouwmateriaal van de toekomst, maar dat betekent wel dat je 
moet blijven innoveren om de concurrentie aan te gaan met andere materialen en te voldoen aan de 
toekomstige bouweisen. Drie werksessies met thema’s als circulariteit, onderhoud en ketensamenwerking 
mondden uit in een aantal potloodschetsen van een ‘state of the art’ kozijn. Dat werd in december in 
Rotterdam gepresenteerd. Klaar om door TNO samen met een groep betrokken organisaties uit de 
keten te worden uitgewerkt tot een productierijp ontwerp.

130
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bouwbedrijven, toeleveranciers en opdrachtgevers applaudisseerden voor de 
winnaars van de Duurzaam Bouwen Awards, uitgereikt in Leeuwarden. FSC 
Nederland is een van de initiatiefnemers, en ziet de awards als een belangrijk 
middel om houtbouw een podium te geven. Het resultaat was er: winnaar 

Woonwaard uit Alkmaar en ook mede-genomineerde Wooncompagnie uit Hoorn onderscheidden 
zich als woningcorporaties met investeringen in innovatieve houtbouwwoningen.

Bijna 100% van het hout dat Slokker 
Bouwgroep inkoopt is gecertificeerd, 
dus aantoonbaar afkomstig uit 
verantwoord beheerde bossen. 
Bovendien laat het bouwbedrijf 
dit mooie resultaat zien in haar 
communicatie naar buiten. Daarom 
is Slokker in 2019 opnieuw aanvoerder 
van de FSC Forest50 Ranking. 
Heijmans en de Koninklijke BAM 
Groep completeren de top drie. 
Bouwgroep Dijkstra Draisma wint de 
aanmoedigingsprijs als snelste stijger. 
Het is inmiddels de vijfde keer dat FSC 
Nederland de Forest50 publiceert.

“Ik ben enorm trots dat we de eerste plaats in de Forest50 Ranking konden vasthouden. 
Opdrachtgevers, collega’s, leveranciers en onderaannemers dank ik voor de verantwoordelijkheid 
die zij hierin namen! Samen tonen wij aan dat je door het stellen van heldere doelen, toewijding 
en samenwerking in de keten écht een verschil kunt maken.”

- Erna Snelder, KAM-functionaris van Slokker

600
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bedrijven in Nederland zijn FSC-gecertificeerd, zij kunnen aantoonbaar 
producten leveren uit FSC-bossen. Certificering is het fundament van het 
FSC-keurmerk. De administratieve inspanning die daarbij hoort proberen we 
natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Met de nieuwe projectcertificering 

komen we vooral bouwbedrijven tegemoet die op projectbasis inkopen. Een jaarlijkse volumebalans is 
niet nodig, het bedrijf mag zelf bepalen hoe ze de inkoop van FSC-producten aantoont, de standaard 
schrijft dat niet voor. Dit levert een enorme tijdbesparing op. Projectcertificering is ook van toepassing 
op kleinere bedrijven die onderdeel zijn van een FSC-groepscertificaat.

“De standaard biedt de mogelijkheid van ‘volledige projectcertificering’ en ‘gedeeltelijke 
projectcertificering.’ Bij volledige certificering moet al het hout in een project FSC-gecertificeerd 
zijn. Bij gedeeltelijke projectcertificering maakt het bedrijf een opgave van de onderdelen die 
met FSC-certificaat zijn geleverd, bijvoorbeeld alle binnendeurkozijnen en buitendeuren zijn 
FSC-gecertificeerd.”

- Arjan Alkema, FSC Nederland

3000 
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Ons team

Liesbeth Gort  Directeur     l.gort@fsc.nl
Arjan Alkema  Adjunct-directeur    a.alkema@fsc.nl
Vera Tomberg  Officemanager    v.tomberg@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), vervangt Robert Koolen (Heijmans)
Suzanne Valkman (WWF), vervangt Monique Grooten (WWF)
Marit Maij (CNV International), vervangt Arend van Wijngaarden (CNV)
Ben Huisman (Het Flevo-landschap)
Ron Lamain (IUCN Nederland)
Stefan Meinhard (Hupkes Houthandel Dieren BV)

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


