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Over FSC: Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten 

afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn. Alle 

grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties bevelen FSC aan. Dit maakt FSC uniek. De stichting FSC Nederland, een 

netwerkorganisatie met meer dan 300 partners, streeft naar een zo groot mogelijk   aandeel van FSC-gecertificeerd hout 

en -papier op de Nederlandse markt. 

 

 

Boer Speeltoestellen kiest voor FSC en FSC Nederland 

Utrecht, 15 maart 2011  Boer Speeltoestellen heeft vandaag de 

partnerovereenkomst met FSC Nederland ondertekend. De producent van onder 

andere speel- en sporttoestellen en straatmeubilair gaat samen met het netwerk 

van FSC Nederland werken aan verdere markttransformatie en écht verantwoord 

bosbeheer. Boer Speeltoestellen heeft ook een contract met het Wereld Natuur 

Fonds afgesloten. 

Boer Speeltoestellen beschrijft in het FSC Jaarplan ondermeer dat FSC-hout wordt 

toegepast in producten én in het productieproces. Voor de productie van de speel- en 

sporttoestellen en waterglijbanen wordt vaak hout ter ondersteuning of als mallen 

gebruikt. Momenteel is dit over het algemeen geen FSC-hout. Onze doelstelling is om 

eind 2011 voor en in de productie van sport- en speeltoestellen en waterglijbanen 

alleen nog FSC hout te gebruiken,  aldus Arjan van Schaik, directeur van Boer 

Speeltoestellen. 

Het is een principiële doelstelling van Boer Speeltoestellen om duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen na te streven. Wij onderschrijven daarbij 

natuurlijk de duurzaamheidscriteria die door Agentschap NL zijn opgesteld voor het 

duurzaam inkopen. Maar wij willen verder gaan. Voor ons is het partnerschap met FSC 

Nederland een volgende stap richting ons doel als Nederlands producent een verschil 

te kunnen maken.  

 

rt van 

Het netwerk van FSC Nederland kan op de 

Nederlandse markt echt een verschil maken. Dat geldt voor het gebruik van FSC-

gecertificeerd hout maar bijvoorbeeld ook voor de communicatie hierover. En dat 

maakt uiteindelijk het verschil voor de mensen en dieren die van bossen afhankelijk 
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