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De oerbossen-campagne van Greenpeace heeft als hoofddoel de bescher-
ming van de laatste intacte bosgebieden op aarde, samen met de planten,
dieren en mensen die van deze bossen afhankelijk zijn. Gebaseerd op
diepgaand onderzoek verzet Greenpeace zich tegen de handel in illegaal,
of op vernietigende wijze, gekapt hout. Greenpeace steunt de rechten van
inheemse volkeren die van het bos afhankelijk zijn, en daagt overheden en
industrie uit om de vernietiging van de laatste oerbossen stop te zetten.
Daarnaast pleit Greenpeace voor het verantwoord beheer van alle bossen.
Greenpeace promoot daarom echte alternatieven zoals geloofwaardige cer-
tificering volgens het systeem van de Forest Stewardship Council (FSC).
Een FSC-label op een product garandeert dat het hout of de houtvezel
waarvan het product is gemaakt, afkomstig is van ecologisch en sociaal
verantwoord bosbeheer. 

Sperweruil in zijn nest, Finland ©Leinonen/Greenpeace
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Deze gids verschaft verscheidene prakti-
sche richtlijnen aan de boekensector om
stapsgewijs over te schakelen naar bos-
vriendelijk papier. Dat is papier waarbij
grondstoffen afkomstig uit oerbossen wor-
den uitgesloten en waarbij verantwoord
omgaan met grondstoffen – door het
gebruik van postconsumptie gerecycleer-
de vezels - centraal staat. Indien het
gebruik van verse houtvezels niet te vermij-
den is, moeten die uit verantwoord beheer-
de bossen (FSC-gecertificeerd) afkomstig
zijn. Deze gids is onderverdeeld in drie
delen:

• Wat is het probleem? – De huidige
druk op de bossen wereldwijd is te
groot. Een degelijke bescherming voor
waardevolle bossen ontbreekt in vele
gebieden en verantwoord bosbeheer is
dikwijls veraf.

• Wat is de oplossing? – Dit deel belicht
het werk van meerdere uitgevers die
bosvriendelijke oplossingen ontwikkeld
hebben.

• Wat kan u doen? – De diverse stappen
die kunnen leiden tot de aankoop van
bosvriendelijk papier worden toegelicht.
Dat betekent het gebruik van gerecy-
cleerd papier (met zoveel mogelijk post-
consumptie vezels a) en/of papier dat
onafhankelijk gecertificeerd werd vol-
gens de criteria van de Forest
Stewardship Council (FSC) b.

IN EEN OOGOPSLAG
Maar liefst 80% van het oorspronkelijk
bosareaal op aarde is vernietigd of sterk
gedegradeerd. Van de nog overblijvende
aaneengesloten intacte bossen wordt een
groot deel bedreigd door onder andere
illegale of vernietigende houtkap, zoals bij-
voorbeeld in Canada, Indonesië, Rusland,

Brazilië, Centraal- en West-Afrika. Maar
ook dichter bij huis staan bossen zwaar
onder druk. 

Vlaamse uitgevers kennen vaak niet de
herkomst van het papier dat voor hun boe-
ken gebruikt wordt. Hoewel er in de sector
al bepaalde ecologische criteria in acht
genomen worden bij de aankoop van
papier, zijn die criteria nooit sterk genoeg
gebleken. Ze sluiten namelijk niet uit dat er
papier wordt aangekocht dat in verband
kan worden gebracht met de vernietiging
van zeer waardevolle bosgebieden of met
onverantwoord bosbeheer. 

Greenpeace vraagt dus zowel uitgevers
als auteurs om inspanningen te leveren om
over te schakelen naar bosvriendelijk
papier. Greenpeace roept de uitgevers-
sector op om actie te ondernemen en
papier waarvoor bossen worden vernietigd
niet langer te gebruiken. Concreet bete-
kent dit de aankoop van papier gemaakt
op basis van gerecycleerde en/of FSC-
gelabelde vezels.

• Koop gerecycleerd papier met een
hoog aandeel aan postconsumptie
vezels om zo te helpen de druk op het
bosareaal wereldwijd te verlichten.

• Koop FSC-gelabeld papier om te ver-
zekeren dat de vezels afkomstig zijn van
bossen die verantwoord worden
beheerd volgens strikte ecologische,
economische en sociale criteria.

HOE DEZE GIDS U KAN HELPEN?

Gematigd regenwoud in Brits Columbia,
Canada ©McAllister/Greenpeace 

a Postconsumptie oud papier is gebruikt papier dat werd ingezameld bij huishoudens, kantoren en drukkerijen.
Preconsumptie oud papier is afkomstig van papierverwerkende fabrieken of drukkerijen, dat nog niet daadwerkelijk
werd gebruikt (Milieukoopwijzer, BBL). 

b Het FSC-systeem (Forest Stewardship Council) beoogt het verantwoord beheer van bossen door onafhankelijke
certificering, waarbij het bosbeheer wordt getoetst aan een reeks sociale, economische en ecologische criteria. 
FSC wordt gesteund door tal van regeringen, ondernemingen, verenigingen voor natuurbehoud en inheemse volkeren.
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WAT STAAT ER OP HET SPEL?
Wereldwijd staan onze bossen onder snel
groeiende druk. Bossen zijn van groot
belang voor het behoud van fauna en flora,
en vaak ook van levensbelang voor inheem-
se volkeren. Bossen zuiveren de lucht die
we inademen, voorkomen erosie van de
bodem en verkleinen de kans op aardver-
schuivingen. Ze verbeteren de kwaliteit en
kwantiteit van waterreserves. Ze dienen als
een enorm reservoir voor koolstof, en hel-
pen zo het klimaat op aarde stabiel te houden.

Elk jaar worden miljoenen hectaren bos
gekapt door de bos- en houtsector, gedre-
ven door de vraag naar houtproducten
waaronder ook papier.

HOE IS DE BOEKENSECTOR 
HIERBIJ BETROKKEN?
In de boekensector wordt er een grote
hoeveelheid papier gebruikt. Tussen 1995
en 2020 zal op wereldniveau de productie
in de pulp-, papier- en uitgeverssector stij-
gen met 77%. (OECD, Environmental
Outlook, 2001)

De sector kan dan ook een belangrijke rol
spelen in het stimuleren van verantwoord
bosbeheer wereldwijd. Hoewel Vlaanderen
een relatief kleine afzetmarkt heeft, kan de
Vlaamse sector - samen met de Neder-
landse - overtuigend meewerken aan een
wereldwijde omschakeling naar bosvrien-
delijk papier.

HET PROBLEEM: 
VERNIETIGING EN DEGRADATIE 
VAN BOSSEN WERELDWIJD

Clayoquot Sound, Canada ©Lehnacker/Greenpeace

       



Huidig aankoopbeleid voor papier van
boekenuitgevers
De grote meerderheid van het boekpapier
is vervaardigd met verse houtpulp, en niet
met gerecycleerde vezels. Tijdens het pro-
ductieproces worden er zowel door uitge-
vers, drukkers als papierproducenten dik-
wijls bepaalde ecologische criteria gehan-
teerd, maar vaak worden geen eisen
gesteld over de herkomst van het papier.

Veel kinderboeken worden gedrukt in Azië,
op papier dat wordt aangekocht door de
drukkers in die regio. Het is tot op heden
onbekend uit welke landen het gebruikte
papier afkomstig is, laat staan dat men zou
weten of het gebruikte papier zijn oor-
sprong vindt in verantwoord beheerde bossen. 
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Veelvraat in Finse bossen ©Leinonen/Greenpeace

IS PLANTAGEHOUT EEN PROBLEEM?
Het begrip ‘plantage’ klinkt dikwijls posi-
tief, maar is dit wel zo? Helaas moeten
we stellen dat ‘afkomstig van plantages’
vrijwel nooit betekent ‘afkomstig van ver-
antwoord bosbeheer’. Weinigen zijn geïn-
formeerd over het beheer van plantages.
Tenzij plantages gecertificeerd zijn vol-
gens FSC-normen, is er geen enkele
garantie dat ze op een ecologisch en
sociaal verantwoorde manier worden
beheerd. In Zuidoost-Azië zijn bijvoor-
beeld stukken oerwoud gekapt om plaats
te maken voor plantages. Ze zijn vaak de
oorzaak van intense sociale conflicten
omdat inheemse volkeren gedwongen
worden hun land te verlaten. Ook daarom
moet FSC-gelabeld of gerecycleerd
papier het streefdoel zijn.
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EUROPESE BOSSEN 
GEDEGRADEERD
Ongeveer de helft van wat ooit bos was in
Europa is verdwenen. En van wat rest is
slechts een fractie relatief intact. Alleen in
Scandinavië en het Europese deel van
Rusland kunnen we nog een paar procent
relatief intact bos vinden. Gezien op
Europees niveau deze intacte bossen op
de rand van het verdwijnen staan, is
bescherming meer dan ooit nodig. Maar
het grenst aan het absurde dat dit nog
altijd niet het geval is! 

Onder meer de papierindustrie communi-
ceert graag dat het goed gaat met de
Europese bossen, want de “oppervlakte
neemt nu opnieuw toe!” Maar dit positief
statement is misleidend: vele van de bos-
sen in Europa zijn ernstig gedegradeerd.
Natuurlijke processen in het bos worden
nog steeds te veel onderdrukt. Niet-
inheemse boomsoorten, beperkte diver-
siteit, gelijkjarige bosbestanden… en nog
veel meer hebben ertoe geleid dat onze
bossen vaak herschapen zijn in ééntonige
monoculturen. Door de achteruitgang van

de ‘kwaliteit’ van onze Europese bossen in
de laatste eeuwen, komt de biodiversiteit
daardoor steeds meer onder druk. 

De industrie mag de verantwoordelijkheid
niet van zich afwentelen door te beweren
dat zij hier geen impact op heeft. Ook al
haalt zij in sommige gevallen slechts 'dun-
ningshout' uit de bossen, toch moet de
industrie er mee voor zorgen dat dit uit
goed beheerde bossen komt. Bosbeheer
in Europa kan en moet veranderen.

DE LAATSTE INTACTE BOSSEN 
IN FINLAND
“Het huidige bosbeheer vormt vaak de
belangrijkste oorzaak voor de bedreiging
van soorten in Finland.” 
Fins Ministerie van Milieu, oktober 2000

De laatste stukken Europees oerbos vin-
den we terug in landen als Finland,
Noorwegen, Zweden en Europees
Rusland (1). Dit zijn nog relatief intacte bos-
sen waar de menselijke impact minimaal is
gebleven.

De Finse oerbossen vertegenwoordigen
maar 5% van de 20 miljoen hectaren bos-
sen in dit land. Deze overgebleven gebie-
den zijn van grote betekenis voor honder-
den belangrijke soorten waaronder de
bedreigde vliegende eekhoorn, de Taiga
gaai en de Drieteenspecht. Hun aantallen
zijn de laatste jaren dramatisch gedaald.
Vele van deze bosgebieden zijn ook cruci-
aal voor de inheemse Sami (Lappen), die
afhankelijk zijn van de bossen voor het
hoeden van hun rendieren.

Ondanks het ecologische en sociaal
belang van deze bossen, heeft de Finse
overheid enkel aan de helft ervan een wet-
telijke bescherming toegekend. Het Finse
Milieu-Instituut, de Universiteit van Helsinki
en zelfs het Finse Ministerie voor Milieu zijn
het erover eens dat er nood is aan een uit-
breiding van beschermde bosgebieden.
Toch blijft Metsähallitus, het houtkapbedrijf
van de Finse overheid, verder gaan met
kaalkappen van de oerbossen, in het leef-
gebied van bedreigde soorten en in gebie-
den met een speciale culturele waarde.

Kaalslag in Finland ©Weiner/Greenpeace
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In haar publicaties verwijst Metsähallitus
steeds naar het feit dat hun bosbeheer
gecertificeerd is door het ‘Finnish Forest
Certification System’ (FFCS), en het
gebruikt dit om een zekere ecologische
geloofwaardigheid te claimen. FFCS –
onderdeel van het controversiële ‘Pro-
gramme for the Endorsement of Forest
Certification schemes (PEFC)’ – heeft hoe
dan ook zwakke criteria en wordt gedomi-
neerd door de industrie. Onderzoek dat in
2001 werd uitgevoerd door Greenpeace
en de ‘Finnish Nature League’ betreffende
FFCS-gecertificeerde oerbossen, conclu-
deerde dat de aanwezigheid van bedreig-
de soorten volledig genegeerd werd. En
dat het gevoerde bosbeheer een ernstige
bedreiging vormde voor de economische
en culturele overleving van de Sami. De
FFCS-certificering wordt door geen enkele
van de voornaamste Finse milieuorganisa-
ties ondersteund.

Recent onderzoek van Greenpeace heeft
bevestigd dat hout uit onbeschermde oer-
bossen nog steeds in de bevoorradingske-
ten komt van meerdere Finse internationale
papierproducenten, waaronder Stora Enso. 

ILLEGALE HOUTKAP IN DE 
RUSSISCHE BOSSEN
Het probleem van bosvernietiging stopt
niet aan de Finse grenzen. Finland is een
grote importeur van hout uit Rusland. Per
jaar koopt het land meer dan 11 miljoen m3

Russisch hout – zowat 10% van het totale
volume dat gekapt wordt in de wouden van
Rusland (2). Er wordt geschat dat minstens
50% van het hout in Rusland illegaal
gekapt is (3). Zowel UPM-Kymmene als
Stora Enso kopen een aanzienlijk volume
hout vanuit Rusland. Hoewel er al enkele
pogingen zijn geweest om geen hout uit
oerbossen te betrekken, blijft de problema-
tiek van de illegaliteit en het ontbreken van
onafhankelijke certificering actueel.

KAALKAP VAN DE CANADESE
BOSSEN
“De boreale bossen, een erfgoed waarvan
Canada de belangrijkste beheerder is,
staan zwaar onder druk.” 
Rapport van het ‘Canadian Subcommittee on

the Boreal Forest’, 1999

De boreale oerbossen bevatten een unieke
menging van naald- en loofbomen waaron-
der de struikden (Pinus banksiana), bal-

semzilverden (Abies balsamea), beuk en
populier. De regio herbergt dieren als de
woodland kariboe (Rangifer tarandus cari-
bou), wolven, bevers, elanden en zwarte
beren en een grote verscheidenheid aan
vogels. 

De boreale bossen in Canada worden
kaalgekapt, onder meer voor de papierpro-
ductie. Elk jaar kapt de houtindustrie meer
dan 400.000 hectaren bos in de provincie
Quebec en meer dan 220.000 hectaren in
de provincie Ontario. Verschillende dier-
soorten, waaronder de veelvraat (Gulo
gulo), zijn met uitsterven bedreigd. Ook de
“woodland kariboe” en de Amerikaanse
Wolf (Canis lupus lycaon) zijn in gevaar.

Ook vele van de inheemse volkeren in
Canada ondervinden hinder van het kap-
pen in boreale bossen. Eén van die
gemeenschappen is de ‘Grassy Narrows
First Nation’. Sinds begin december 2002

Grizzly-beer ©McAllister/Greenpeace

Kaalslag in Canada ©Greenpeace
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hebben zij verschillende uitsleepwegen
naar het Canadese ‘Whiskey Jack Forest’
in Ontario geblokkeerd. De gemeenschap
kwam in zware problemen door overstro-
mingen ten gevolge van het bouwen van
stuwdammen en industriële houtkap. In het
verleden zijn er ook problemen geweest
met kwikvervuiling door pulp-afvalwater in
de regio. De ‘First Nation’ vindt dat er geen
correcte consultatie is geweest bij het def-
iniëren van de rechten om te kappen op
hun traditionele grondgebied.

DE INDONESISCHE WOUDEN 
IN GEVAAR
In Azië is onder meer Indonesië een
belangrijke leverancier van pulp en papier-
producten. Illegale en vernietigende hout-
kap tast de Indonesische regenwouden op
grote schaal aan en is gelinkt met corrup-
tie, fraude, schending van mensenrechten

en gewapende conflicten. Men schat dat
88% van de houtkap in Indonesië illegaal
gebeurt. Nergens ter wereld is de omvang
van de bosvernietiging zo groot als in
Indonesië (4).

Een recent rapport van de Wereldbank
waarschuwt ervoor dat de laagland regen-
wouden van Kalimantan en Sumatra zullen
vernietigd zijn tegen 2010 als de bosver-
nietiging doorgaat aan het huidige tempo (5).

Illegale houtkap in Indonesië ©Davison/Greenpeace

Orang-oetan ©Maywald/Greenpeace

        



DRAAG BIJ TOT DE OPLOSSING
“De campagne biedt een goede kans voor
auteurs om hun bijdrage te leveren aan
het vrijwaren van ‘s werelds laatste intacte
bosgebieden door zich ervan te verzeke-
ren dat het papier dat voor hun boeken
gebruikt wordt niet gemaakt is van bomen
uit oerbossen.”
Philip Pullman, Auteur van de ‘Dark Materials

Trilog’, juni 2003 

Greenpeace roept auteurs en uitgevers op
om hun verantwoordelijkheid op te nemen
en te stoppen met het gebruik van papier
uit bossen die vernietigd of onverantwoord
beheerd worden. Tegelijkertijd vraagt
Greenpeace om ecologisch en sociaal ver-
antwoorde aankoopcriteria aan te nemen
die bijdragen tot de bescherming van de
laatste intacte bossen en aan een verant-
woord bosbeheer wereldwijd.

KIES VOOR BOSVRIENDELIJK
PAPIER

• Koop gerecycleerd papier met een
groot aandeel postconsumptie vezels om
mee te helpen de druk op de bossen
wereldwijd te verminderen.

• Koop FSC-gelabeld papier om te ver-
zekeren dat de vezels afkomstig zijn uit
bossen die verantwoord beheerd wor-
den volgens strikte ecologische en soci-
ale criteria.

HOE UITGEVERS NU AL 
BIJDRAGEN TOT DE OPLOSSING
Het Canadese succesverhaal
Het Grote Berenbos op de Westkust van
Canada is één van de laatste intacte
gematigde regenwouden ter wereld. Het is
de enige plaats in de wereld waar de witte
kermodebeer, een variant van de zwarte
beer nog te vinden is. Deze beer is, net als
twee derden van de 140.000 plant- en
diersoorten die in Canada leven, afhanke-
lijk van deze regenwouden voor zijn voort-
bestaan. Ondanks het grote ecologische
belang van deze wouden, wordt 40% van

het hout dat is gekapt in Canada’s intacte
gematigde regenwouden en 60% van het
hout dat is gekapt in de intacte boreale
bossen gebruikt om papier te produceren.

In 2000 zag het Canadese ‘Markets
Initiative’ het licht met als doel bij te dra-
gen tot de ontwikkeling van praktische en
economische manieren voor de Canadese
boekenuitgevers om geleidelijk aan te
stoppen met het gebruik van papier uit
bosvernietiging of uit onverantwoord bos-

beheer, en om hen te helpen over te scha-
kelen naar meer ecologische alternatieven (6).

Toen het ‘Markets Initiative’ startte, kochten
Canadese uitgevers grotendeels papier
gemaakt met verse houtvezels vanuit
Canadese bossen. Geen van de uitgevers
drukte consequent op gerecycleerd papier
en geen van hen had ‘bosvriendelijk’ papier
in stock, en dergelijk papier werd niet
geproduceerd als een standaard boekpa-
pier. Als een direct gevolg van het ‘Markets

WAT IS DE FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL (FSC)?
“Bossen die commercieel worden geëx-
ploiteerd, moeten gecertificeerd worden
onder het ‘Forest Stewardship Council’
certificeringssysteem.”
Prince Philip, Stichtend Voorzitter van het

Wereldnatuurfonds, 1998

FSC is het enige boscertificerings-
systeem dat gesteund wordt door milieu-
organisaties als Greenpeace, Friends of
the Earth en het Wereldnatuurfonds
(WWF). Diverse bedrijven in de houtsec-
tor en organisaties van inheemse volke-
ren steunen FSC eveneens.

FSC beheert de enige internationaal
erkende standaard voor boscertificering
die kopers van hout garandeert dat het
hout komt uit ecologisch en sociaal ver-
antwoord bosbeheer. Halverwege 2004,
waren ongeveer 44 miljoen ha bossen
en plantages in 62 landen gecertificeerd
volgens het FSC-systeem.

Producten die het FSC-logo dragen vol-
doen aan de internationaal erkende FSC
Principes en Criteria, die slaan op ecolo-
gische, sociale en economische aspec-
ten van het bosbeheer. Het logo wordt
gebruikt in combinatie met een ‘Chain of
Custody’ certificeringsnummer, dat toe-
laat om de bron en de leverancier van

het materiaal op te sporen en om het
bos te identificeren vanwaar de houtve-
zels afkomstig zijn.  

Voor verdere informatie over boscertifi-
cering en waarom FSC de enige zeker-
heid biedt dat houtproducten komen van
verantwoorde bronnen, zie:

• Website van Forest Stewardship
Council: http://www.fsc.org

• In België: http://fsc.wwf.be
• De database met alle FSC-certifica-

ten: http://www.fsc-info.org
• “Footprints in the Forest: current

practice and future challenges in 
forest certification” (2004) op:
http://www.fern.org/pubs/reports/
footprints.pdf

7
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Initiative’, engageerden 35 Canadese uit-
geverijen – waaronder Random House en
Penguin Canada – zich formeel om gelei-
delijk af te stappen van de aankoop van
vezels afkomstig uit bosvernietiging of
onverantwoord bosbeheer binnen een peri-
ode van drie jaar. Dit creëerde een onge-
ziene wijziging in de vraag naar papier.

Vandaag zijn er al acht gerecycleerde
papiersoorten ontwikkeld voor de
Canadese markt en elk van hen bevat min-
stens 60% postconsumptie vezels. Eén

van deze papiersoorten bestaat uit een
mengeling van gerecycleerde vezels en
FSC-gelabelde (verse) houtvezels. 
Sinds 2000 behaalde het ‘Markets
Initiative’ enkele grote successen:

• Meer dan vijf miljoen boeken werden
gedrukt op gerecycleerd papier gemaakt
met postconsumptie vezels.

• Acht grote Canadese drukkers van
boeken hebben nu bosvriendelijke
papiersoorten in voorraad.

• Zestig belangrijke Canadese auteurs
hebben hun steun betuigd aan de cam-
pagne, waaronder Harry Potter-auteur
J.K. Rowling, Margaret Atwood, Michael
Ondaatje, Yann Martel en Alice Munro. 

Rendieren, Finland ©Leinonen/Greenpeace

HET CANADESE HARRY-POTTER BOEK HELPT DE BOSSEN REDDEN
Raincoast Books, de Canadese co-uitgever van Harry Potter (in partnerschap met
Bloomsbury), draagt alvast zijn steentje bij aan het behoud van ‘s werelds bossen en bio-
diversiteit. Dit door de Canadese uitgave van ‘Harry Potter and the Order of the Phoenix’
te drukken op bosvriendelijk papier.

Door de ongeveer één miljoen exemplaren van de Canadese uitgave op 100% postcon-
sumptie gerecycleerd en chloorvrij papier te drukken, helpt Raincoast Books de druk op
de bossen te verminderen. Ruw geschat bespaart het:

• 39.320 bomen
• 63.435.801 liter water (genoeg water om 42 olympische zwembaden te vullen)
• 854.988 kilo afval
• genoeg elektriciteit om een gemiddeld huis gedurende 262 jaar van stroom te voorzien
• de uitstoot van een hoeveelheid broeikasgassen, equivalent aan de hoeveelheid veroor-

zaakt door het rijden met een auto over een afstand van 5,3 miljoen kilometer.

          



Het engagement van veertien
Nederlandse uitgevers
In Nederland hebben veertien uitgevers
zich geëngageerd om het gebruik van bos-
vriendelijk papier te ondersteunen. Meer
bepaald gaat het hier om De
Arbeiderspers, Archipel, Balans, De Bezige
Bij, Nijgh en van Ditmar, Thomas Rap,
Athenaeum-Polak & van Gennep, van
Oorschot, Arena, Contact, Meulenhoff, KIT,
Jan van Arkel en Querido (augustus 2004).

Deze uitgeverijen zullen er in eerste instan-
tie naar streven zoveel mogelijk FSC-gela-
beld boekpapier te gebruiken. Ook beken-
de auteurs zoals J.J. Voskuil, Lydia Rood,
Marion Bloem en Charlotte Mutsaers steu-
nen het initiatief.

BBC Worldwide gebruikt 
FSC-gelabeld papier
“Als de derde grootste magazine-uitgever
van het land, waarbij we jaarlijks meer dan
50.000 ton papier consumeren, zagen we
het als onze plicht naar onze lezers om
hen te verzekeren dat we ons papier op
een verantwoorde manier uitkiezen. Als
meer dergelijk papier beschikbaar wordt,
is het onze bedoeling om voor al onze 37
BBC titels, waaronder Radio Times,
Gardeners World en Top Of The Pops
over te schakelen naar FSC-gecertificeerd
papier.”
David Halford van BBC Worldwide

In december 2000 werd BBC Wildlife
magazine op wereldniveau het eerste con-
sumentenmagazine dat het FSC-logo
droeg, het enige logo dat garandeert dat
de houtvezels gebruikt om het papier te
maken, uit ecologisch en sociaal verant-
woord bosbeheer komen. Het FSC-papier

is geproduceerd in Zweden door SCA, in
haar Ortviken fabriek.

Ook BBC Books zal in september 2004
haar eerste boeken op bosvriendelijk
papier uitgeven. De twee boeken, “More
Nations Favourite Poems” en “Nation’s
Favourite Poems”, worden gedrukt op
FSC-gelabeld papier.  

In het persbericht van BBC Worldwide is
te lezen: “De kwaliteit van het papier is
dezelfde gebleven en heeft dezelfde prijs
als voorheen. […]  Het FSC-logo op onze
boeken geeft aan dat het papier dat we
gebruiken kan getraceerd worden van het
bos van oorsprong helemaal tot het afge-
werkte boek dat verkocht wordt. Zo bie-
den we consumenten de garantie dat het
papier dat we voor deze uitgaven gebrui-
ken afkomstig is van ecologisch verant-
woorde bronnen.”

BOSVRIENDELIJK PAPIER 
IN BELGIË
Ook in België wordt al gebruik gemaakt
van bosvriendelijk papier.  Hieronder enke-
le voorbeelden:

• VELT, de Vereniging voor Ecologische
Leef- en Teeltwijze, gaf de herwerkte uit-
gave van het “Handboek Ecologische
Voeding” uit op gerecycleerd papier. Dit
boek werd gedrukt op Cyclus Print mat,
100% postconsumptie gerecycleerd papier. 

• Natuurpunt vzw vierde haar 50-jarig
bestaan met een jubileum fotoboek.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van
Salaplexx sill en gloss, 100% gerecy-
cleerd papier, waarvan 75% postcon-
sumptie en 25% preconsumptie. 

• De Boeboeks, een strip van Vlaams
jeugdschrijver Marc De Bel, is gedrukt
op Cyclus Print papier (100% postcon-
sumptie gerecycleerd papier).  

• De boeken “Atmosfeer” en “De gewonde
wouden” binnen de reeks “Red onze pla-
neet” en uitgegeven door Bakermat, zijn
gedrukt op bosvriendelijk papier. Het
boek is gedrukt op het gestreken papier
Cyclus print.
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DE CANADESE UITGEVER McCLELLAND & STEWARD VERBINDT ZICH
TOT BOSVRIENDELIJKE AANKOOPCRITERIA VOOR PAPIER
“Dit initiatief steunen is één stap die we kunnen nemen om de
globale ontbossing en de klimaatsverandering te stoppen.”
Kryss Ross, Algemeen Manager, McClelland & Stewart, oktober 2001

McClelland & Stewart was één van de eerste Canadese uitgevers
die in 2001 een ‘bosvriendelijk’ aankoopbeleid opstelde. Als één
van Canada’s meest prominente uitgevers van literatuur, werkte
het engagement van de uitgeverij begeesterend. Het hielp om
andere uitgevers te overtuigen met dit initiatief mee te werken.

McClelland & Stewart heeft proactief haar bosvriendelijk aankoop-
beleid geïmplementeerd. In het begin betaalde het bedrijf een klei-
ne meerkost, maar compenseerde de meeste van de bijkomende
kosten met creatieve productietechnieken.

Vandaag betaalt McClelland & Stewart geen bijkomende kost voor
het drukken op bosvriendelijke papiersoorten, nadat het hierover
een deal kon sluiten met haar drukkers. Ongeveer 66% van de uit-
gaven op ongestreken papier van McClelland & Stewart worden
nu op bosvriendelijk papier gedrukt, waaronder alle vooraanstaan-
de fictietitels van de uitgever, met boeken van iconen uit de litera-
tuur zoals Alice Munro, Margaret Atwood en Rohinton Mistry.

                



WAAROM ONDERSTEUNT DE MILIEUBEWEGING PEFC NIET?
PEFC, oorspronkelijk het Pan European Forest Certification Scheme, werd in 1998 opge-
richt, voornamelijk door diverse Europese verenigingen van boseigenaren en bepaalde tak-
ken van de industrie, vooral als reactie tegen FSC. Sinds die tijd is de organisatie grondig
gewijzigd want het vormt niet langer een Europees systeem. Sinds 2003 is niet alleen de
naam veranderd (the Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes),
maar keurt het nu ook nationale certificeringssystemen overal ter wereld goed. 

Van bij het begin heeft de milieubeweging PEFC niet erkend, gezien een duidelijk gebrek
aan geloofwaardigheid. Zo is er een enorm verschil tussen de systemen op niveau van de
verschillende landen, terwijl toch hetzelfde label wordt toegekend. Verder is de standaard
die wordt gebruikt om het bosbeheer op het terrein te evalueren veel te vaag geformuleerd.
En zijn er in talrijke landen waar PEFC operationeel is geen duidelijke minimumcriteria voor
het bosbeheer. Verder is de beslissingsmacht geconcentreerd bij de boseigenaren en
industrie en krijgt de milieubeweging geen eerlijke stem. 

PEFC wordt door de milieubeweging niet beschouwd als een certificeringssysteem dat
daadwerkelijk verantwoord bosbeheer garandeert, want het systeem beloont “business as
usual”, goed of slecht. Voor meer informatie:

• “Footprints in the Forest: current practice and future challenges in forest certification”
(2004) op: http://www.fern.org/pubs/reports/footprints.pdf
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Europese beer, Finland
©Leinonen/Greenpeace
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“Wij engageren ons om criteria te imple-
menteren die zullen bijdragen tot de
bescherming van de bossen wereldwijd
en zullen verzekeren dat we niet langer
bijdragen tot de vernietiging van onver-
vangbare natuurlijke schatten.”
Random House Canada, Oktober 2001

FASE 1
EEN ACTIEPLAN ONTWIKKELEN
1. Een aankoopbeleid voor bosvriende-

lijk papier realiseren

Alles begint met een statement van het
bedrijf waarin duidelijk gesteld wordt dat
de aankoop van bosvriendelijk papier een
prioriteit wordt. Het vernieuwde aankoop-
beleid stippelt de precieze intenties uit en
fungeert als een maatstaf, aan de hand
waarvan vooruitgang gemeten kan worden.
Het moet ook doelen en tijdslijnen voor
implementatie bevatten.

De eerste prioriteit is de oorsprong te
achterhalen van de vezels die gebruikt wor-
den om bepaalde papiersoorten aan te
maken. Het gebruik van vezels afkomstig
uit oerbossen die in de bevoorradingsketen
zitten, moet worden afgebouwd. In de
plaats komt de aankoop van bosvriendelijk
papier. Concreet betekent dit de aankoop
van gerecycleerd papier en/of FSC-gela-

beld papier indien er toch gebruik gemaakt
wordt van verse vezels. 

Alle aspecten van het beleid moeten ambi-
tieuze tijdslijnen bevatten. Gebaseerd op
de ervaringen in Canada, suggereert
Greenpeace een periode van maximaal 3
jaar waarin een uitgever overstapt op het
gebruik van gerecycleerd en/of FSC-gela-
beld papier. 

2. Nagaan welke de herkomst is van het
huidige papier dat aangekocht wordt

Om een goed zicht te krijgen op het huidig
papiergebruik, is het nodig om van elke
papiersoort die gebruikt wordt, de oor-
sprong van die vezels te achterhalen (bij-
voorbeeld tot in het bos van oorsprong als
het over verse houtvezels gaat). Dit vereist
uiteraard medewerking van elke schakel in
de bevoorradingsketen. 

Het is erg belangrijk duidelijk de intenties
naar de leveranciers te communiceren, want
zij zijn belangrijke spelers in dit proces.
Greenpeace stelt voor hen aan te schrijven
en hen te vragen om het handelsketenfor-
mulier (zie pagina 15) in te vullen, met
gedetailleerde gegevens over het volgende:

• De producten die de uitgever koopt.

• Het percentage gecertificeerde/niet-
gecertificeerde pulp in deze producten
en het certificeringssysteem dat werd
gebruikt (bijvoorbeeld FSC).

• De namen van de bedrijven en de fabrie-
ken die deze producten leveren.

• De locatie, de regio en het land waar de
verse houtvezels, gebruikt in deze pro-
ducten, vandaan komen. 

• De garanties die verzekeren dat het pro-
duct voortkomt uit verantwoord bosbeheer. 

3. Papier dat ten koste gaat van het bos-
areaal geleidelijk uit productie nemen

Mede aan de hand van het handelsketen-
formulier kan bepaald worden welke ele-
menten in de bevoorradingsketen eerst
moeten aangepakt worden.

De uitgever werkt samen met de leveran-
ciers om naar bosvriendelijk papier te evo-
lueren binnen een vastgelegde tijdslimiet.
Hij overweegt best ook om in contracten
clausules op te nemen die duidelijk maken
voor huidige en toekomstige leveranciers
dat zijn bedrijf geen ‘bosonvriendelijke’ pro-
ducten zal aankopen.

EEN STAP-VOOR-STAP GIDS NAAR HET
GEBRUIK VAN BOSVRIENDELIJK PAPIER

Otter in Brits Columbia ©Dorst/Greenpeace
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FASE 2 
OVERSCHAKELEN NAAR 
GERECYCLEERD EN/OF FSC-
GELABELD PAPIER
Bosvriendelijk papier is ofwel gerecycleerd
papier (met zoveel mogelijk postconsump-
tie vezels), ofwel FSC-gelabeld papier of
een combinatie van beide. Tot op vandaag
is de beschikbaarheid van geschikt gerecy-
cleerd en FSC-gelabeld boekpapier op de
Europese markt beperkt. Maar onder meer
de ervaring in Canada toont aan dat deze
situatie snel kan veranderen wanneer de
uitgeverssector naar dit soort papier vraagt.
Momenteel zijn er de volgende opties:

1. Kopen wat beschikbaar is en een
vraag creëren

Men zal ondervinden dat sommige van de
gerecycleerde en FSC-gecertificeerde
papiersoorten die momenteel op de markt

zijn, wel geschikt zijn voor bepaalde uitga-
ven. Enkele voorbeelden:

• Cyclus Print en Cyclus Offset van
Dalum (zie www.dalumpapir.dk)

• Editor Bulky van Cariolaro
(http://eng.cariolaro.com)

Een recente lijst van mogelijke bosvriende-
lijke papiersoorten, is op eenvoudige aan-
vraag beschikbaar:
boekencampagne@be.greenpeace.org

2. Leverancier(s) overtuigen om gerecy-
cleerd en/of FSC-gelabeld boekpa-
pier aan te bieden

De ervaring in Canada toont aan dat uitge-
vers papierleveranciers kunnen overtuigen
om gerecycleerde en FSC-gelabelde boek-
papiersoorten te ontwikkelen binnen een
relatief korte tijdsspanne. Aanvankelijk

betaalden de Canadese uitgevers een klei-
ne meerkost om leveranciers ertoe te bren-
gen om onderzoek te doen en papiersoor-
ten te ontwikkelen die aan hun specifica-
ties voldeden. Maar op dit moment, als
resultaat van de stijgende vraag naar deze
papiersoorten, betalen de uitgevers minder
dan 3% extra voor gerecycleerd boekpa-
pier en in sommige gevallen betalen ze
zelfs helemaal geen meerkost.

Laplanduil, Finland ©Leinonen/Greenpeace 
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[UITGEVERIJ] engageert zich om bij te dragen aan de bescherming van het milieu en aan het verant-
woord gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Als boekenuitgever zijn we bezorgd over de toekomst van de resterende bossen wereldwijd. Wij enga-
geren ons om een aankoopbeleid te implementeren dat de bescherming en het verantwoord beheer
van bossen wereldwijd zal aanmoedigen. Daarom zullen wij alleen nog bosvriendelijk papier aankopen.
Onder bosvriendelijk papier verstaan we gerecycleerd papier en/of papier dat gelabeld is volgens de
normen van de Forest Stewardship Council (FSC).

We zullen onze leveranciers op de hoogte brengen van onze aankoopvoorkeuren en met hen samen-
werken om ervoor te zorgen dat dit aankoopbeleid kan gerealiseerd worden. Vanaf vandaag zullen wij
bij het aankopen van papier de volgende richtlijnen hanteren:

1. We geven de voorkeur aan papierproducten die gemaakt zijn met een hoog aandeel postconsump-
tie gerecycleerde vezels. 

2. We willen dat al de papierproducten met verse vezels een FSC-label hebben.  Dit verzekert dat de
pulp geproduceerd is uit hout dat komt uit bossen die onafhankelijk gecertificeerd zijn volgens de
principes en criteria van de Forest Stewardship Council (FSC).

3. Om de realisatie van de bovenstaande stappen te kunnen nagaan, ontwikkelen we een systeem
dat ons toelaat houtproducten te traceren tot op het terrein. 

4. We ontwikkelen een stappenplan met duidelijke deadlines waarbinnen we bovenstaande objectie-
ven zullen bereiken.

MODELBELEID INZAKE BOSVRIENDELIJKE PAPIER-AANKOOPCRITERIA VOOR UITGEVERIJEN

   



Geachte

Hierbij willen we u graag laten weten dat ons bedrijf beslist heeft een nieuw aankoopbeleid voor
papier te hanteren. Onze doelstelling is in de toekomst enkel gerecycleerd en/of FSC-gelabeld
papier aan te kopen. Als gerespecteerd leverancier vragen we u dan ook mee te werken aan het
realiseren van dit aankoopbeleid.

Op dit moment weten we niet of het papier dat wij voor de productie van boeken gebruiken, bij-
draagt tot vernietiging of degradatie van bossen. We wensen deze situatie om te keren en willen
dan ook graag vernemen of we via u leveringen kunnen verkrijgen van ofwel gerecycleerd papier
met zoveel mogelijk postconsumptie vezels en/of papier dat onafhankelijk gecertificeerd is vol-
gens de normen van de Forest Stewardship Council (FSC).

We beseffen ten volle dat het realiseren van ons nieuw aankoopbeleid ernstige inspanningen zal
vergen. Niet in het minst van onze leveranciers. Het liefst willen we met onze bestaande leveran-
ciers verder werken. Een eerste stap bij dit alles is een onderzoek naar de oorsprong van de
grondstoffen waarmee het door ons gebruikte papier gemaakt is. Daarom zouden wij u dankbaar
zijn als u het bijgevoegde handelsketenformulier zou willen invullen en ons terugsturen.

Via het handelsketenformulier, vragen wij u om vijf sleutelpunten te verduidelijken:

1. Graag alle identificatiegegevens van de producten die wij bij u kopen.
2. Zijn de verse houtvezels van het papier dat we momenteel aankopen al of niet gecertificeerd?

Als dat het geval is, volgens welk certificeringssysteem (bijvoorbeeld Forest Stewardship
Council)?

3. Welke zijn de oorspronkelijke leveranciers van de verse vezels die voor het aanmaken van deze
papiersoort gebruikt werden?

4. Op welke precieze locaties werd het hout voor deze papiervezels gekapt? 
5. Welke garanties heeft u gekregen in verband met het toegepaste beheer in deze bossen van

oorsprong?

Wij zijn er ons van bewust dat bepaalde gegevens die wij vragen niet gemakkelijk te verkrijgen
zijn. Als u niet bij machte bent om dit formulier goed in te vullen, gelieve ons dan te contacteren.
Dan kunnen we discussiëren over hoe we hiermee verder gaan.

We appreciëren uw hulp bij dit onderzoek, en kijken ernaar uit om op een positieve manier ver-
der met u samen te werken. 

Met de meeste hoogachting

14

VOORBEELDBRIEF NAAR LEVERANCIERS

   



(één formulier per product)

Bedrijfsnaam leverancier

Contactpersoon Titel

Adres

Telefoon E-mail

15

Instructies:

1. Naam van het product dat we van uw bedrijf kopen (inclusief de gegevens van de producent en zijn
vertegenwoordiger). 

2. Welk is het percentage aan FSC-gecertificeerde verse houtvezels?

3. Namen en gegevens van alle bedrijven die verse vezels leveren voor dit product.

4. Lijst van alle bosbeheereenheden van waar hout geleverd wordt voor dit product, inclusief hun locatie,
regio en land.

5. Naam van de fabriek waar de pulp geproduceerd is en de naam van de fabrikant. 

6. Welke garantie wordt er gegeven dat het product afkomstig is uit verantwoord bosbeheer?

7.  Welke blekingsmiddelen werden gebruikt tijdens de productie van deze papiersoort? 

Naam

Handtekening

Datum

MODEL VOOR EEN HANDELSKETENFORMULIER
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BEDRIJVEN DIE GERECYCLEERD OF FSC-GELABELD PAPIER LEVEREN
Deze lijst is niet volledig, maar het is wel een nuttige start voor uitgevers die willen starten met de aankoop van FSC-gelabeld 
en/of gerecycleerd papier.  Een update van deze lijst kan steeds bekomen worden via: boekencampagne@be.greenpeace.org

Naam Adres

Lenzing AG 4860 Lenzing, Oostenrijk
(Oostenrijk)

Dalum Dalumvej 116, 5250 Odense, Denemarken
(Denemarken) 

Papierfabrik Zwingen Schloss, 4222 Zwingen, Zwitserland 
(Zwitserland) 

Echezarreta C. Nacional I, s/n Madrid – Irún, C.P. 20250 Legorreta, Gipuzkoa, Spanje
(Spanje) 

Cartiere Cariolaro Spa Via Provinciale 41,35010 Carmignano di Brenta, Padova, Italië
(Italië)

Illegale houtkap in Indonesië ©Davison/Greenpeace
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MINIMALISEER UW GLOBALE PAPIERVERBRUIK

Canadese uitgevers hebben zich geëngageerd om het globale papierverbruik in hun kantoren te verminde-
ren met 30% in een periode van drie jaar.

VOER EEN GROEN AANKOOPBELEID IN VOOR ALLE HOUTPRODUCTEN

• FSC-gelabeld hout is beschikbaar bij verschillende houtleveranciers. Voor contact met FSC in België en
een volledige lijst van FSC-producten en handelaars, zie http://www.wwf.be 

• Gebruik 100% postconsumptie gerecycleerd kopiepapier.  Meer info op de milieukoopwijzer van de Bond
Beter Leefmilieu (www.milieukoopwijzer.be).

GEEF VOORKEUR AAN CHLOORVRIJ PAPIER (TCF)

Door het bleken met chloor, komen chemische stoffen vrij die schadelijk zijn voor onze gezondheid en voor
het leefmilieu.  

OVERWEEG HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE VEZELS VOOR PAPIER

Er bestaan ook alternatieve vezels voor de productie van papier zoals hennep, vlas, enzovoort.

VERHOOG HET ECOLOGISCH BEWUSTZIJN

• Informeer personeel en klanten over het intern milieuprofiel. Interne educatie en externe marketing verzeke-
ren een sterk engagement van het personeel om eigen doelstellingen te behalen en bezorgt u tegelijkertijd
de erkenning van klanten door uw progressieve houding.

• Moedig collega’s en andere bedrijven in de sector aan om een gelijkaardig aankoopbeleid uit te voeren.

VERBETER UW GLOBAAL 
MILIEUPROFIEL
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“Als boekenuitgever verbruiken we een
enorme hoeveelheid papier. We kunnen
een verschil maken door samen te werken
met onze leveranciers om papiersoorten te
ontwikkelen die de laagst mogelijke ecolo-
gische impact hebben.”
Allan MacDougall, President of Raincoast Books,

Juni 2003

“Als we nu niet in actie treden, zullen
onze achterkleinkinderen ironisch genoeg
de oerbossen enkel kennen door foto’s in
boeken die gedrukt zijn op papier dat bij-
gedragen heeft aan de vernieling van die
bossen. Wij steunen deze campagne.”
Graham Lester George, Hoofd van de

Schrijversgilde van Groot-Brittannië, Juni 2003

Greenpeace Belgium 
Haachtsesteenweg 159
B-1030 Brussel

www.greenpeace.org/boekencampagne
www.greenpeace.be
boekencampagne@be.greenpeace.org Specht, Finland ©Leinonen/Greenpeace
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