
GROENE GEHEIMEN
VAN PEFC

VOOR ELKE GEOOGSTE BOOM 
WORDT EEN NIEUWE GEPLANT

Het PEFC-keurmerk biedt je de zekerheid dat hout-, papier en 
verpakkingsproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos. 

In een PEFC-gecertificeerd bos wordt elke geoogste boom vervangen door 
een nieuwe boom. Zo houden we het bos in stand voor plant, dier en mens 

en blijft het bos een onuitputtelijke bron van hout.

80% van alle dier- en 
plantensoorten komt voor 
in bossen en zijn voor 
hun voortbestaan direct 
afhankelijk van 
het bos.

Bossen leveren 
niet alleen hout, maar 
ook vruchten, noten en 
grondstoffen voor 
medicijnen. Wist je dat 
ook kleding gemaakt 
wordt van materialen uit 
het bos?

75% van het zoetwater 
op de wereld komt 
uit bossen. Bossen 
leveren water aan 

90% van ‘s werelds 
grootste steden.

1,6 miljard mensen 
wonen of werken 

in het bos of 
verwerken het hout.

PEFC zorgt voor 
veilige werkomstandigheden 

van de bosarbeiders.

HET BOS IS DE BESTE CO2 VANGER

WERELDWIJD AL RUIM 320 MILJOEN HECTARE BOS
PEFC-GECERTIFICEERD & BESCHERMD

MEER IN HUIS DAN JE DENKT

Hier geven bomen ons zuurstof voor terug. 
De nieuwe bomen nemen ook weer CO2 op 
en het CO2 blijft opgeslagen in producten 
denk aan verpakkingen, zoals een theedoos, 
en in huizen gebouwd van hout.

Dat zijn meer dan 
650.000.000 

voetvelden

Van raamkozijn tot flatgebouw, van bekertje tot 
wc-papier, er zijn duizenden producten die worden 

gemaakt met grondstoffen uit het bos. Let maar eens op 
als je de volgende keer in de supermarkt of bouwmarkt 

staat waar je het PEFC logo allemaal op ziet staan!

In ruim
50 landen

Samen met meer 
dan 1.000.000 
boseigenaren

KIES VOOR EEN MOOIERE WERELD MET PEFC

PEFC. Samen voor onze bossen

Het zijn kleine keuzes die een grote impact kunnen hebben. Kies je voor 
producten met het PEFC-keurmerk, dan weet je zeker dat het geproduceerd is 
met zorg voor ons bos. Zo houden we samen het bos in stand. Alvast bedankt!

BESCHERM
JE HET BOS,

BESCHERM JE
PLANT, DIER

EN MENS

©PEFC Nederland 2021. Gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier door een PEFC Chain of Custody gecertificeerde drukker.

https://www.pefc.org/find-certified
https://pefc.nl
mailto:info@pefc.nl
https://www.facebook.com/PEFCnederland
https://twitter.com/PEFC_NL
https://www.youtube.com/channel/UCdnzvv1dK-llBAzvSwCTW8Q
https://www.linkedin.com/company/pefc-nederland
https://www.instagram.com/pefckeurmerk/
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