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Luchtfoto van de taiga
in de Mackenzie-delta,
Yukon, Canada.

Milieubeschermers en houtkapbedrijven in de Canadese taiga hebben
eindelijk de strijdbijl begraven. Op 18 mei sloten ze een megaovereenkomst om 720.000 vierkante kilometer bos – zeventien keer
de oppervlakte van Nederland – duurzaam te beheren.

Canada

Imagowinst
De Canadian Boreal Forest Agreement is
ondertekend door 21 houtkapbedrijven en
9 milieuorganisaties. Volgens Greenpeace is
dit ‘het grootste akkoord over natuurbescherming op aarde’. De houtkapbedrijven, die
kaplicenties hebben in het grootste deel van
de Canadese taiga, hopen hun voordeel te
doen met de imagowinst die het akkoord
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oplevert. Ze willen zich proﬁleren als wereldleider in duurzame bosbouw. Er is namelijk
steeds meer vraag naar duurzaam geproduceerd hout. Bovendien heeft de Canadese
houtsector veel last van concurrenten die
goedkoper hout produceren door nog minder
aandacht te besteden aan het milieu en
illegale houtkap door de vingers te zien.
De milieuorganisaties zullen de houtkapbedrijven voorlopig met rust laten en niet
meer oproepen tot boycots. Jarenlang verweten ze de Canadese houthakkers nietsontziende kaalslag. Greenpeace vroeg Amerikaanse en Europese afnemers te stoppen
met de aankoop van Canadese houtpulp en
papier. In 2007 blokkeerde de milieuorganisatie in de haven van Terneuzen een schip
met papier voor de Nederlandse markt.
Krantenconcerns als PCM, Wegener en de
Telegraaf Media Group waren grootafnemers
van Canadees papier, vooral van Abitibi, een
van Canada’s grootste bosbouwondernemingen en papierproducenten. Dit bedrijf werd
verantwoordelijk gehouden voor de verwoesting van grote arealen Canadees oerbos.
Bovendien was Abitibi jarenlang in conﬂicten
verwikkeld met inheemse bevolkingsgroepen
over het gebruik van de bossen. Ook Abitibi
heeft de overeenkomst nu ondertekend.
De milieuorganisaties en houtvesters onder-

handelden twee jaar over het akkoord. De
komende drie jaar willen ze een plan uitwerken
voor het duurzaam beheer van het beschermde
deel van de taiga. Plaatselijke autoriteiten,
gemeenschappen en indianengroepen praten
mee. Het gaat erom een evenwicht te vinden
tussen de belangen van de houtbedrijven,
de lokale economie en het milieu.
Great Bear Rainforest
Dit akkoord is een vervolg op de overeenkomst die Canadese milieuorganisaties en
inheemse bevolkingsgroepen in 2006 sloten
over een ander zeer zeldzaam en bedreigd
type oerbos, namelijk het gematigd regenwoud. Dit ligt in British Columbia ten
noorden van Vancouver, langs de kust van
de Stille Oceaan. Er leven duizenden soorten
planten en dieren waaronder wolven, poema’s,
adelaars, zeldzame zalmsoorten, grizzly’s,
zwarte beren en de uiterst zeldzame witte
Kermodeberen.
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Van de houtoogst in British Columbia was
95% afkomstig uit dit oerbos en bijna al het
hout werd verkregen door kaalkap. Er volgde
vaak wel herbeplanting, maar dat gebeurde
in boomplantages en ging ten koste van de
biodiversiteit. De overeenkomst over het
woud kwam tot stand na tien jaar uitgekiend
campagne voeren. Een meesterzet van de
actievoerders was dat ze een aansprekende
naam bedachten voor dit bedreigde type
oerbos en daarmee wereldwijd de aandacht
trokken: het Great Bear Rainforest. Vóór 1997
bestond die naam niet, daarna werd hij een
begrip. Bettina van Hoven en Annemieke
Logtmeier schreven erover in Geograﬁe
februari 2009.
In de overeenkomst over het Grote
Berenbos is 2 miljoen hectare beschermd
tegen houtkap en wordt voor 6,4 miljoen
hectare een duurzaam beheersysteem
ontwikkeld. •
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oor 290.000 vierkante kilometer van het
beschermde gebied dat zich uitstrekt
van de Stille tot de Atlantische Oceaan,
gaat direct een tijdelijke stop op houtkap in.
Daar worden geen nieuwe houtkapconcessies
uitgegeven en er komt een beheersplan om
de habitats te beschermen van bedreigde
diersoorten als de boskariboe (een rendiersoort), de lynx en de wolf. In de rest van het
gebied zal aan duurzame bosbouw worden
gedaan volgens de principes en criteria van
het FSC, het keurmerk voor duurzaam hout.
De taiga is een brede strook van vochtige
naaldwouden in het noorden van Canada,
Scandinavië en Rusland, en vormt het grootste bosareaal op aarde. Canada heeft meer
dan 5 miljoen vierkante kilometer taiga, een
kwart van de ongerepte bosgebieden op onze
planeet. Tot nu toe was nog geen 10% daarvan beschermd.
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