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ADVERTENTIE

Het besparen van 
energie is de kortste 
weg naar CO2-ver-

mindering, maar met energie-
besparing alleen komen we 
er niet. We kunnen ook de 
gevormde CO2 uit de lucht 
vastleggen. Gelukkig bestaat 
er al een mogelijkheid om ge-
produceerde CO2 op te slaan. 
Niks innovatiefs of  ingewik-
kelds, maar bewezen eff ectief. 
Iedere boom zet effi  ciënt 
CO2 om in hout: al miljoe-
nen jaren. Het enige dat 
nodig is om CO2 te binden: 
een boom, de zon en water. 
En het hout van die boom 
is weer prima bruikbaar als 
bouwmateriaal, waarin de 
CO2 opgeslagen blijft. Wan-
neer het hout als bouwma-
teriaal wordt gebruikt, blijft 
CO2 ook nog eens vastgelegd 
gedurende de hele levens-
duur. Indien het hout uit 
duurzaam beheerde bossen 
afkomstig is, is er ook nog de 
zekerheid dat wat geoogst 
wordt ook weer bijgroeit.

Wat hebben we dus vooral 
nodig? Meer bomen, meer 
bossen en meer gebruik van 
hout. De aanplant van veel 
kleine bossen is op korte 

termijn realiseerbaar, zelfs 
in Nederland. Om meer bos 
te planten is samenwerking 
nodig tussen de industrie, 
als CO2 producent en als 
aanjager en fi nancier, en de 
grondeigenaar die wel de 
ruimte heeft voor bos, maar 
niet de middelen voor de 
aanplant. Ook de overheid 
speelt een rol. Er zijn al mooie 
voorbeeldprojecten, maar 
het kan meer; veel meer. Het 
belangrijkste is om nu gewoon 
aan de slag te gaan. Zo is 
het een prima idee om aan 
boeren subsidie te verstrekken 
voor het aanleggen van bos 
op landbouwgrond. Daarmee 
worden veel actuele proble-
men op korte en op langere 
termijn aangepakt: een deel 
van de stikstofproblematiek 
wordt acuut opgelost, de 
groeiende bomen dragen bij 
aan het wegvangen van CO2
en over 30-40 jaar leveren 
deze bossen een duurzame 
grondstof: hout. 

Behalve het aanleggen van 
nieuw bos helpt dus ook 
het gebruik van hout uit 
duurzaam beheerde bossen 
écht bij het tegengaan van 
klimaatverandering. In hout 

wordt immers CO2 langdurig 
vastgehouden. Het duurzaam 
beheren van bos betekent 
vóór alles dat deze bossen ook 
bos blijven. Door het hout 
uit deze bossen te gebruiken 
krijgen de bossen economi-
sche waarde en wordt vooral 
in de tropen juist voorkómen 
dat bossen verdwijnen voor 
andere doelen, zoals voor 
de productie van veevoer of  
palmolie. Geen ontbossing 
dus door houtproductie, 
maar duurzame houtpro-
ductie om ontbossing tegen 
te gaan! Want dan wordt 
gegarandeerd dat deze bossen 
goed beheerd worden. Dat 
wil zeggen: met respect voor 
het leefgebied van planten en 
dieren én met respect voor de 
rechten en het welzijn van de 
mensen die in- of  van het bos 
leven. Meer duurzaam be-
heerde bossen én het gebruik 
van duurzaam geproduceerd 
hout uit deze bossen dragen 
effi  ciënt bij aan de oplossing 
van het klimaatprobleem.

Bij het aanleggen of  beheren 
van bossen én bij het oogsten 
en gebruiken van hout is het 
natuurlijk van belang dat die 
duurzaamheid ook echt wordt 

gegarandeerd. Alle betrok-
ken partijen: de fi nanciers, 
de overheid én u, als burger, 
moeten er op kunnen vertrou-
wen dat duurzaam ook echt 
duurzaam is. Het certifi ceren 
van het bosbeheer, het hout en 
het papier en de verwerken-
de industrie is een bewezen 
manier om dit vertrouwen 
te bevestigen. Certifi ceren 
betekent dat door onafhan-
kelijke deskundigen wordt 
beoordeeld of  het bosbeheer 
voldoet aan de strenge eisen 
die we er aan stellen, én of  
het hout dat we gebruiken ook 
aantoonbaar uit duurzaam 
beheerde bossen komt. Certifi -
cering geeft de garantie dat we 
door het gebruiken van hout 
ook écht bijdragen aan de 
oplossing in plaats van aan het 
probleem. Met gecertifi ceerde 
bossen en met gecertifi ceerd 
hout en papier weet iedereen 
dat onze bossen duurzaam 
worden beheerd.
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           Voorwoord
De klimaatverandering hangt vooral samen met de 
hoeveelheid CO₂ die in de lucht aanwezig is. Minder 
CO₂ in de atmosfeer is dus de oplossing. 

Meer hout: effectief tegen klimaatverandering

Familiegezondheid
2.   Voorwoord: Maarten Willemen
6.  Techniek moet inclu siever worden
8.  Profi el: Hanna Verboom
10.  Opinie: Floortje Dessing 

12. Sportprestaties met plantaardig dieet
14. Verduurzaming begint bij vloerisolatie

ANALYSENEDERLAND.NL
Gepersonaliseerde woning 
Mensen willen graag com-
fortabel en aangenaam 
wonen.

ANALYSENEDERLAND.NL
Biologische voeding 
We kiezen vaker voor bio-
logische en duurzame voe-
ding, ook voor onze dieren.

LUISTER NAAR DE PODCAST
Analyse 15 minutes 
Een podcast die je bijpraat 
over de laatste trends en 
ontwikkelingen.

Foto: Persfoto

ANALYSE #51 
Goede Start

European Media Partner
Wij maken online en print campagnes met waardevolle, in-
teressante content die gedistribueerd worden naar relevante 
doelgroepen om de business van onze klanten te laten groei-
en. Onze branded content en native advertising oplossingen 
zetten jouw verhaal op de eerste plaats.

Partner content in deze campagne is tot stand gekomen in sa-
menwerking met onze klanten. Dit zijn commerciële uitingen.

Dit is een commerciële uitgave. De AD-redactie heeft geen 
betrokkenheid bij deze productie.

Uitgegeven door: 
European Media Partner Nederland B.V 
Keizersgracht 424 
NL-1016 GC Amsterdam

Tel: +31 20 808 82 00

Web: www.europeanmediapartner.com

Email: nl@europeanmediapartner.com
redactie@europeanmediapartner.com

Campagne Manager: Wolf van Nispen
Managing Director: Amanda Ghidoni 
Chief Content Offi cer: Mats Gylldorff 
Redactie: Marjon Kruize, Féline van der Linde 
Graphic Design: Charlotte Hovenier 

Tekst: Mark van der Heijden, Jerry Huinder, Marjon Kruize, 
Claudia Pietryga, Hugo Schrameyer
Coverfoto: Red Charlie, Koninklijke NLingenieurs 

Gedistribueerd met: Het Algemeen Dagblad 2020

IN DE PUBLICATIE


