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Stichting Probos houdt zich al jaren met deze 
onderwerpen bezig en partijen weten ons dan 
ook goed op dit dossier te vinden.

Projecten
Het afgelopen jaar hebben we er flink onze 
schouders onder gezet. Met dank aan het lan-
delijke Klimaatakkoord waarbij middelen zijn 
vrijgemaakt om Bos- en Klimaat-pilots uit te 
kunnen voeren.
Het mede door Probos geïnitieerde Actieplan 
Bos en Hout vormde een uitstekende basis 
waarop voortgeborduurd kon worden. In dat 
kader werken we onder meer aan projecten 
op het vlak van het optimaliseren van de 
rondhoutketen, agroforestry, aanplant van 
nieuw bos, verbetering van slecht groeiende 
bossen en het formuleren van klimaatslimme 
bosbeheeradviezen.

Adaptatie
Natuurlijke systemen, zoals bossen, zijn onze 
sterkste hightech klimaatoplossing. 
Aandachtspunt is wel dat als je je voorname-
lijk focust op het vastleggen van CO2 (mitiga-
tie) en daarmee op het voldoen aan de doel-
stellingen van het Klimaatakkoord, er te 
weinig aandacht dreigt te zijn voor de nood-
zaak om bossen weerbaarder te maken tegen 
klimaatverandering (adaptatie). Vooral op de 
langere termijn is dit een bedreiging, zowel 
voor het optimaal functioneren van het bos 
als het klimaat (minder CO2-vastlegging). Wat 
Probos betreft, behoeft adaptatie dan ook 
nóg meer aandacht en daar zetten wij ons in 
2019 ook voor in.

Aanpak en commitment

Klimaatslim
De klimaattop in Polen wees nog eens uit dat het  
2 voor 12 is om de doelstelling van maximaal 1,5 °C 
opwarming te halen. Bossen spelen hierbij een 
sleutelrol. Ze vormen een bedreiging door ontbossing 
en een kans door bosuitbreiding, bosrestauratie en 
zogenaamd klimaatslim bosbeheer. Het is hoe dan 
ook zaak om bossen weerbaarder te maken tegen 
klimaatverandering.

Het is duidelijk dat er volop kansen liggen 
voor de bos- en houtsector om zich positief te 
onderscheiden in het klimaatdebat. Op 
beleidsniveau wordt dit steeds meer ingezien. 
Maar bij het maken van bijvoorbeeld materi-
aalkeuzes in de praktijk zien we nog te vaak 
dat er voor meer milieubelastende materialen 
gekozen wordt. Bovendien is een belangrijke 
randvoorwaarde dat er houtproducten geïm-
porteerd worden, die aantoonbaar afkomstig 
zijn uit duurzaam beheerde bossen. Alleen 
dan scoort hout goed op (onder andere) het 
milieuvlak en kan hout de concurrentie aan 
met concurrerende materialen, zoals uit LCA’s 
blijkt. 
Bij Probos werken we aan alweer de zesde 
marktmeting duurzaam geproduceerd hout. 
De resultaten worden begin 2019 verwacht. 
Met name gematigd en tropisch hardhout 
verdienen aandacht. Het laaghangend fruit is 
geplukt en een gerichte aanpak en sterke 
commitment van zowel de private sector als 
de overheid is noodzakelijk. Met onze kennis 
van handelsstromen, de sector en inzichten in 
de landen van herkomst, willen we ook in 
2019 bijdragen aan het realiseren van 100% 
import van duurzaam geproduceerd hout, om 
daarmee duurzaam bosbeheer te stimuleren. 

Buitenland
Ook al is Nederland een grote houtconsu-
ment, we moeten internationaal samenwer-
ken om in de landen van herkomst invloed op 
het bosbeheer uit te kunnen oefenen. 
Bovendien hebben we in Nederland, als voor-
loper, belangrijke lessen geleerd die we inter-
nationaal kunnen delen. Dat is de reden dat 
we onze pijlen ook op het buitenland richten. 

Zo brachten we dit jaar samen met Belgische 
partners voor de derde keer het marktaandeel 
van duurzaam geproduceerd hout op de 
Belgische markt in beeld. De uitkomsten vor-
men nu de basis voor een nieuw Sectoraal 
Akkoord dat duurzaam bosbeheer wil 
stimuleren.
Ook onze samenwerking met de European 
Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) 
resulteerde in 2018 in een succesvolle confe-
rentie die we samen met de ATIBT in Parijs 
organiseerden. Samen met het Global Timber 
Forum voeren we een nieuw project uit 
waarin we gaan pionieren om betere 
datavoorziening te krijgen. Zie onze nieuwe 
Engelse website www.probos.nl/en. 

Choose it, or lose it
Er wordt vaak gesteld dat we bossen waarde 
moeten geven om ze te kunnen behouden. 
Dit wordt vertaald naar ‘use it, or lose it’. 
Bovendien wordt er met de sterk groeiende 
wereldbevolking een fors stijgende vraag 
naar houtvezels verwacht, voor welke toepas-
sing dan ook. Dit kan leiden tot een serieus 
tekort aan hout. Het is dus zaak om nú te kie-
zen voor duurzaam geproduceerd hout, zodat 
bossen hun diensten kunnen blijven leveren. 
Het is inmiddels echt ‘choose it, or lose it’. Als 
we dat doen, kunnen we een brede maat-
schappelijke beweging op gang trekken die 
zich achter de boodschap van de bos- en 
houtsector kan scharen. Hier profiteert het 
bos van en daar zet Probos zich met kennis, 
kunde en overtuiging ook in 2019 voor in.

Alvast de beste wensen namens het team 
van Stichting Probos 

Bos & hout
Stichting Probos
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