Steeds meer provinciale bossen met FSC-keurmerk
Wat is FSC?
FSC® staat voor 'Forest Stewardship Council', vrij vertaald 'Raad voor Goed Bosbeheer'.
Dit is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer
stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden op voor verantwoord bosbeheer,
gekoppeld aan een keurmerk (certificaat). Als boseigenaars zich aan de FSCstandaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke internationale
controleurs zien toe op naleving van de regels. Producten afkomstig uit een FSCgecertificeerd bos zijn herkenbaar aan een label. Dit garandeert hun duurzaamheid
omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de gehele
handelsketen tot bij de eindconsument.

Hoe werkt FSC?
De kern van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, verantwoord
worden beheerd. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaars die zich aan de
afspraken houden, zich onderscheiden. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor
de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt,
doordat het hout door de hele handelsketen heen wordt gevolgd. Resultaat is dat we
kunnen zeggen dat ‘FSC alleen FSC is als er FSC op staat'. U kunt dit ook zelf
controleren op de internationale website www.info.fsc.org.

Chain of custody: transparantie van bos tot eindproduct
De weg van een hout- of papierproduct, vertrekkende van zijn grondstof in een
gecertificeerd bos, is uiteraard vaak lang en complex. Niet zelden passeert een product
langsheen verschillende bedrijfsschakels vooraleer het als eindproduct bij de
uiteindelijke klant terecht komt. Het spreekt voor zich dat ook deze eindklant de
zekerheid wil dat het product ook effectief afkomstig is uit verantwoord bosbeheer en dit
volgens de regels van het betreffende label.
Vandaar dat binnen FSC naast boscertificering, nog een tweede soort van controle en
certificering bestaat: de 'Chain of Custody'-certificering. Elk bedrijf dat FSC-gelabelde
producten wil kopen, al dan niet wil verwerken, en verder wil verkopen met FSC- label
moet een dergelijke controle ondergaan en een bedrijfseigen Chain of Custodycertificaat behalen. Op die manier krijgt de eindgebruiker de garantie dat het product
daadwerkelijk afkomstig is uit een FSC-gelabeld bos en dat hierbij ook alle
tussenschakels de FSC-principes naleven.

Boscertificering in Vlaanderen
Vlaanderen beschikt over een ambitieuze boswetgeving waarin multifunctioneel en
duurzaam beheer het uitgangspunt is. De principes van verantwoord bosbeheer werden
in de wetgeving verankerd via de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB), gebaseerd op de
internationale FSC-principes. Alle openbare bossen en alle bossen die zich in het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) bevinden, dienen verplicht beheerd te worden
conform deze criteria.

Concreet vertaalt zich dit in de verplichting om voor bovenvermelde bosgebieden (en dus
ook voor de bossen van het provinciebestuur) een Uitgebreid Bosbeheerplan op te
maken volgens de criteria duurzaam bosbeheer. De goedkeuring van dit bosbeheerplan
door het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) is een eerste stap in de richting van een
FSC-certificaat.

FSC-groepscertificaat: ANB samen met andere bosbeheerders
Sinds eind 2006 beschikt het ANB over een FSC-groepscertificaat, waarvoor het zelf de
inhoudelijke organisatie en het management op zich neemt. De voordelen spreken voor
zich: de verantwoordelijkheden worden gedeeld, net als de administratieve en financiële
lasten.
Het groepscertificaat van het ANB staat open voor alle Vlaamse boseigenaars, zowel
openbare besturen als private eigenaars. M.a.w. alle bosbeheerders met een
bosbeheerplan conform de Criteria Duurzaam Bosbeheer zijn welkom. Ook het
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is aangesloten bij het groepscertificaat van het
ANB.
Vlaanderen telt vandaag via dit systeem reeds 18.646ha FSC-gecertificeerd bos.

Waarom certificeren?
De voordelen van een FSC-certificaat situeren zich op diverse vlakken.
Zo kan een gecertificeerde boseigenaar tegemoet komen aan de stijgende vraag naar
FSC- gelabeld inlands hout. Deze vraag bestaat nu reeds bij de houtverwerkende
industrie en zal naar verwachting nog verder toenemen. Op die manier kan de
overexploitatie en het wereldwijde transport van buitenlands hout worden verminderd.
Het provinciebestuur heeft zich daarenboven geëngageerd om voor alle aangenomen
werken duurzaam hout op te nemen in het bestek. Door zelf FSC- gecertificeerd hout te
produceren, wordt dit engagement nog versterkt.
Bovendien is het FSC- certificaat ook een duidelijk bewijs van een verantwoord
bosbeheer. Zo wordt aan de buitenwereld getoond dat de provinciale bossen worden
beheerd op een duurzame wijze met aandacht voor ecologie, economie en sociale
aspecten.

Welke provinciale bossen dragen het FSC-keurmerk?
Het provinciebestuur breekt een lans voor duurzaam bosbeheer. Daarom wordt
stelselmatig voor alle provinciale bosgebieden een Uitgebreid Bosbeheerplan opgesteld
volgens de Criteria Duurzaam Bosbeheer. Na goedkeuring hiervan door ANB en de
Provincieraad, wordt voor het betreffende bosgebied het FSC-keurmerk aangevraagd via
de groepscertificering van het ANB.
Momenteel (20 maart 2013) dragen onderstaande provinciale bossen het FSC-keurmerk.
Samen zijn ze goed voor 505,25 ha FSC-gecertificeerd provinciebos of meer dan 80%
van alle provinciale boseigendommen:

Provinciaal Instituut Heynsdaele (Ronse- 30,26ha)
CU-FM/COC-804128-AN-01
Kloosterbos (Gent, Wachtebeke- 90,11ha)
CU-FM/COC-804128-AN-02
Provinciaal domein Puyenbroeck (Wachtebeke- 165,27ha)
CU-FM/COC-804128-AN-03
Provinciaal domein Het Leen (Eeklo- 211ha)
CU-FM/COC-804128-AN-04
Provinciaal domein Den Blakken (Wetteren- 8,61ha)
CU-FM/COC-804128-AN-05

Tevens loopt de procedure voor het opstellen van een Uitgebreid Bosbeheerplan voor
het provinciaal domein Het Gentbos in Merelbeke.

Meer info over FSC?
FSC-groepscertificering Vlaamse overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos:
Tim Audenaert
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel tel: 02/553.27.79
tim.audenaert@lne.vlaanderen.be

Meer info over de bosgebieden van de provinciale domeinen?
Directie Sport & Recreatiedomeinen
José De Laender
PAC Het Zuid – W. Wilsonplein 2
9000 Gent tel: 09/267 76 32
jose.de.laender@oost-vlaanderen.be

Meer info over de provinciale bossen het Kloosterbos en de Hospicebossen?
Directie Leefmilieu
Sarah Fernandez-Alonso
PAC Het Zuid – W. Wilsonplein 2
9000 Gent tel: 09/267 78 32
sarah.fernandez-alonso@oost-vlaanderen.be

