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PAPER CHAIN FORUM 

 
Persbericht 

 
 

Het niet meer verspreiden van de witte telefoongidsen redt geen enkele 
boom.  

 

 
Brussel, 8 april 2010 - Het Paper Chain Forum, dat de 14 beroepsfederaties uit de Belgische papier- en 
grafische industrie vertegenwoordigt, is verontwaardigd over  de uitspraak van Minister Vincent VAN 
QUICKENBORNE, die beweert dat het verdwijnen van de gedrukte telefoongidsen 38.000 bomen zal 
redden. Ook al is het doel – de strijd tegen papierverspilling - nuttig, het gebruikte argument stimuleert 
publieke disinformatie over de relatie tussen papier en bos. 
 
 
Het Paper Chain Forum ijvert al meer dan 15 jaar voor duurzaam gebruik van papier en voor een betere kennis 
in de samenleving over de duurzame relatie tussen papier en bos.  
Het argument dat  papier besparen bomen kan redden zet de consument echter op een verkeerd been en maakt 
van de papierketen de boeman van het milieu, terwijl de productie van papier er juist voor zorgt dat bijproducten 
van bossen en zagerijen optimaal gevaloriseerd worden. Minder papiergebruik zal dus geen enkele boom 
redden. 
 
"De publieke opinie wordt systematisch om de tuin geleid door bedrijven en instellingen, en onjuist geïnformeerd 
over de relatie tussen papier en bos. Dit moet voor eens en voor altijd gedaan zijn » zegt Firmin Francois, 
voorzitter van Paper Chain Forum. 
 
Papier besparen redt geen bomen 
 
Voor de productie van papier wordt in de eerste plaats oud papier gebruikt (58% van de in België gebruikte 
vezels), aangevuld met houtvezels die bekomen wordt uit de bijproducten van het bos of van de zagerijen. Deze 
bijproducten zijn uitdunningshout dat gewonnen wordt door duurzaam bosbeheer, takken en kruinen, en zagerij 
afval.  
Minder papier gebruiken zal dus geen enkele impact hebben op het al dan niet meer of minder omhakken van 
bomen. Zelfs voor boomplantages, speciaal aangeplant voor de papierindustrie, kan het hout voor andere 
toepassingen gebruikt worden (bv. Pellets,...). 
 
Bewustmakingscampagnes. 
 
Paper Chain Forum biedt via zijn website www.paperchainforum.org kostenloos informatie aan over de 
duurzame relatie tussen papier en bos . Hier kunnen zowel particulieren, als bedrijven en organisaties terecht 
voor ondersteuning en documentaite. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Firmin François, voorzitter van PCF – tel 0475.90.36.57 
 
Paper Chain Forum 
Paper Chain Forum is een vzw die al vijftien jaar alle deelnemers aan de papierketen in België groepeert. Dit zijn 
de eigenaars van bossen, producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren van papier en karton, de 
grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers en recuperatiebedrijven van oud. Het PCF 
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vertegenwoordigt meer dan 5.000 ondernemingen die werk bieden aan meer dan 60.000 personen. Het PCF 
heeft als doel het grote publiek beter en correct te informeren over de relatie tussen papier en milieu. 
*De leden van het Paper Chain Forum zijn VDP (Vlaamse Dagblad Pers), JFB (Journaux francophones belges), 
The PPress (Beroepsfederatie van Uitgevers van magazines & gratis pers), FEBELGRA (Federatie van de 
Belgische Grafische Industrie), COBELPA (Vereniging van de Belgische Fabrikanten van Papierdeeg, Papier en 
Karton), FETRA (Federatie der Papier- en Kartonverwerkende Bedrijven), KBBM (Koninklijke Belgische 
Bosbouw Maatschappij), FEBEM (Federatie voor Bedrijven voor Milieubeheer), BENECELL (Belgian-Dutch 
Association of Raw Material Agents for the Paperindustry), COBEREC Paper (Federatie der 
Recuperatiebedrijven van Papier en Karton), GRAPE (Groepering van Agenten van Buitenlandse 
Papierfabrikanten), UPP (Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers) en ACE Belgium (Federatie van de 
drankkartons), FILPAP (Oud papier valorisatieketen). 
www.paperchainforum.org 

 


