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DUURZAAM BOSBEHEER IN CANADA

GOED VOORBEELD
Canadees bosbeheer loopt, als het gaat om wetgeving en
certificering, voor op de rest van de wereld. Het wil die
rest dan ook tot voorbeeld zijn. En daarom vond recent
het seminar 'Ontwikkelingen duurzaam bosbeheer en
Canada's positie met betrekking tot certificering' plaats
in het kader van het Kennisnetwerk Verantwoord
Ondernemen met Hout.

gal begint de vraag naar CoC toe te nemen.

Ê Isabelle De s C hê ne s ve rte lde over British
~ C olumb ia, een provincie die 60 miljoen hec-
5i! tere bos telt. Daa rvan is 25 miljoe n hecta re

~ besch ikbaar voor houtkap, maar slechts
ê 200.000 hectare wordt jaarlijks gerooid. In BC

wordt gewerkt aan zogenaamde strategie land

use planning, waarin over het gebruik van he t

land (en du s het bos) nu en in de toekomst af
sp raken worden gemaakt. In dit proces is de
deelname van a lle be langh eb benden ess e ntie el.

I
n British Columbia blijkt 13 ,5 miljoe n hectare

bosgebied besche rmd e n op 13 ,3 miljoe n he c
ta re is een bijzonder be leid van toe passing .

Na een jarenlange strijd werd o nlangs in het
G reat Bea r Ralnierest langs de noordkust en de

centrale kust een grote r gebied dan voorhe e n
als be sche rmd aangewezen. Nu ge ldt d ie status

voor meer dan een kwa rt van het bos, waardoor
e r jaarlijks op zo'n 200.000 hectare minder ge 

oogst kan worden.

Binne n duurzaam bosbeheer spelen in British
Columbia diverse thema's een rol. He r.

bebossing is daar een voorbeeld van: per

jaa r worden bijna 200 miljoe n zaailingen qe
pla nt e n in 2 0 0 8 we rd de gre ns va n ze s milja rd

st uks overschrede n. Het actief be trekken van
de oorspro nke lijke loka le bevolking staat eve n

eens hoog o p de ag enda, evena ls de dccrent
wikke ling van alle re ge ls en wetten en de co n

trole op de na leving daar van . Ma ar ook de pro
blemen omtren t de mounta in pine beet le als

mede de moge lijkhe de n om hout als biomassa
voor ve rbrandingsdoeleinde n te geb ruiken zijn

dagelijks onde rwe rp van ove rle g en beleid in

British Columbia.

Als laatste spreker van dit se minar was Anne

Ste in uitgenodigd. Zij kwam vertellen hoe
in Ou ébec aan duurzaam bosbeheer invul

ling wordt gegeven . In Ouébe c ligt 2 0 procent

va n Canada's bos, en daarmee 2 procent van
het we reldwi jde woud . En zoals e igenl ijk overal

in het Nc crd-Ame rikaen se land is sle chts e en

kle in dee l daarvan in particulie re handen.
Ongeveer net als in British Columbia vindt in

Ouéb ec op slechts één proce nt van het beschik
bare bosa re aal houtkap plaats, Natuur lijke aan

groei is het speerpunt, slechts in 2 0 procent va n
de ge va lle n vindt he raa nplant plaats.

Bosbehe er in O uébec is e en kwes tie van e e n
uitgebreid raamwerk van plannen, instelli n

gen, controles en bele id, onde rste und door
de gangbare str ingente we t· en regelge ving. Er

zijn beschermde gebieden en het publiek wordt
nau w bij duurzaam bosbeheer be trokken. De

ontwikkel ing va n duurzaam bosbeheer beg on in
1986 me t het aa nnemen van de Forest Act e n

'eindigde ' in 2006 met het betrekken van alle
belanghebbenden bij dit proces. Van alle pro 

duct iebossen in Ouébec is de helft, olwel 18,9
miljoen he ct ar e, gecert ifice erd volge ns de re

ge ls van eSA (6 5 procent), FSe (27 procent ) of
SFI (8 procent). Momen te el staat du urzaa m

bos be heer, voo ral in co mbinatie met thema's a ls

klimaatvera nde ring en biomassa, bove naan de
priorlte itenlijst. •

is en dat maar op een klein deel daarvan com 

mercië le kap hoeft plaa ts te vinden. Bovendien is
duurzaam bos behee r door de strenge wett en

goed te implementeren en controle re n.

(

orine Staven ess ging namen s de Forestry

Innovatio n Investme nt nog wat die pe r op
boscert ificering te C anada in. "Naast de

strenge re ge ls en wetten biedt vrijwillige certifi
cering een extra ve rzekering voor he t duu rzam e

beheer van goede bossen: Zoa ls Tim She ldan al
aangaf e rkent de Canadese overheid de keu r

merksystemen FSC, CSA en SF!. Op meer dan
de helft va n het gecertificeerde bos in Canada is

CSA van toe passing, ge volgd door ruim een
kwart SFI en het kle inste dee l FSC . Tevens bij

zonde r: tie n jaar ge leden er nog niets qecertlfl
ceerd, nu bijna 146 miljoen hect a re.

Dat CSA en SFI in C anada ve el grot er zijn
dan het bij ons gangbare FSC-Iabe l ve r

klaart Stav eness als volgt: "De klant vra ag

bepaalt doo rgaa ns de keuze voor het ene ol an
dere ke urmerk, En als die keuze eenmaal is ge 

maakt blijft me n daa rbij, want het kost qece rtlfl
ceerde partijen vee l we rk om over te sta ppen."

Uit de pre sentatie van Corine Sta ve ness blijkt
verder da t de Ch etn ol Custody-ce rtifice ring in

Canada nog nie t zo wijdve rspreid isals in Europa,

Na de opening door Mark van Benthem van
Pr obos en David McNamara van de

Canadese ambassade werd het woord ge
ge ven aa n Tim Sheldan van de C anadian Forest

Se rvloe's Northern Fore st ry Centre . Canad a is
volge ns She ldan een bosnat ie: het land is voor
4 4 pr ocent met bomen bed ekt. "Het bos do mi
neert landschap, c ultuur, biodive rsite it, de eco

nomie en ons er fgoed :

D
a t Canada daar om sterk inze t op duur

zaam bosbeheer mag dan ook geen verba
zing wekk en. Spee rpunte n in het beleid

zijn st renge regels. wetten en voorsch riften, be 
houd van biodiversite it en controle en toezicht.

Publ ieke co nsulta tie, zodat het bosbeheer tot
iede rs te vredenheid tot stand komt, is essenti

eel. Zowel de nat ionale overheid als de previn
cies en regio's hebben hierin eigen en gedeelde

verantw oordelijkheden.

She ldan: "C anada heeft me t 145,7 miljoe n

hec ta re he t grootste gecert ificee rde bos

a reaal in de we reld. Dit staat ge lijk aa n on 
geveer 40 proc ent van het mond iaal gece rt ifi
ceerde bos ," Het ga at dan om de ke urme rken

van het inte rnationale FSC, Canadese CS A e n

Amerikaanse SFI. Tim Shel dan concludeert dat
het bos een he rn ieuwbare bron van grondstoffen
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