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Door werk te maken van meer en beter bos streeft BOS+
naar een duurzame en leefbare samenleving voor mens,
plant en dier. In België en in de tropen.

BOS+ IN CIJFERS

MEER DAN 500 VRIJWILLIGERS PLANTTEN 4000
KLIMAATBOMEN IN WILLEBROEK EN KORTRIJK
BOS+, Climate Express en Klimaatcoalitie beloofden voor elke deelnemer
aan de historische klimaatmars van december ’18 een vierkante
meter bos en voegden op 20 januari de daad bij het woord: iedereen
was welkom op de grote plantactie in Willeboek en Kortrijk. Meer
dan 500 vrijwilligers plantten 4000 klimaatbomen.
Daarnaast werden ook klimaatbossen in Ecuador en Oeganda
aangeplant. Een plantactie met internationale allure!
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Sinds januari 2019 doorloopt BOS+ samen
met vijf jeugdverblijfcentra in Oost-Vlaanderen een participatief traject om de speelzones te voorzien van speelbosjes, klimbomen,
sneukelhagen en eetbare planten. Drie sites
van de vijf zijn reeds gerealiseerd en een
handleiding voor gemeenten of jeugdverblijven die gelijkaardige projecten willen
realiseren, wordt uitgewerkt.

Flashback naar 2018: we sloten het jaar af met het heuglijke nieuws dat het Essersbos
in Genk gered was, maar dat waakzaamheid geboden was. Wel, waakzaam moesten
we absoluut zijn. Alles wijst erop dat de ezel, Transportfirma H. Essers, zich moedwillig ook een derde keer lijkt te stoten aan dezelfde steen, het nodeloos kappen van
bomen en bossen voor de uitbreiding van het bedrijf. Na de kap van het Ferrarisbos
in Wilrijk en het ei zo na gerooide Essersbos in Genk, heeft serie-ontbosser Essers een
nieuw bos in Genk in het vizier om haar uitbreiding te realiseren. BOS+ gaat in beroep;
“Een bosarme regio als Vlaanderen kan zich dit gemors met haar beperkte bosareaal
niet langer veroorloven”.

geplante bomen in België.

deelnemers aanwezig op de studiedag
Natuur en Gezondheid in het
Psychiatrisch Centrum Bethanië in Zoersel.
Dat het thema mensen bezighoudt, werd
al duidelijk bij de inschrijvingen; na amper
een week was de studiedag met 120
deelnemers volzet.

JULI 2019: HET KLIMAATBOSSENFONDS VAN BOS+ KOOPT EERSTE
GRONDEN AAN OM TE BEBOSSEN

Op 6 maart ontvingen we de eerste
gift voor CO²-compensatie via de
vernieuwde Treecological-website.
We zagen de opbrengsten al snel
de hoogte in gaan met als kers op
de taart een nieuwe samenwerking
met reisorganisatie Joker. Joker
geeft voortaan al haar klanten de
mogelijkheid om de CO²-uitstoot
van hun vlucht te compenseren via
Treecological.

unieke bezoekers op de
BOS+ website.

Film in het Bos-voorstellingen over heel Vlaanderen; 2000
toeschouwers.

Op 9 juli 2019 werd BOS+ officieel eigenaar van drie akkers gelegen aan de Rooberg in
Landskouter te Oosterzele. Deze percelen worden later bebost en gaan deel uitmaken
van een bos- en natuuruitbreidingsproject genaamd Rodeland. Het Rodeland project
vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse
bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Driesbeek en de
Molenbeek.

BOS+ wil met het Klimaatbossenfonds
maximaal blijven inzetten op bosuitbreiding. Om onze ambitieuze doelstellingen te
bereiken, willen we bij BOS+ alle opportuniteiten bekijken. Naast het ondersteunen
van openbare en private grondeigenaars die
willen bebossen, koopt BOS+ voortaan ook
zelf grond aan.

De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams
Architectuurinstituut kenden in 2019 de
zevende reeks Bouwmeester Labels toe.
Met dit initiatief willen zij steun bieden
aan sterke ruimtelijke concepten en
geïntegreerde onderzoeksvragen die een
positief maatschappelijk verschil kunnen
scheppen. Eén van de drie laureaten
werd het partnerschap tussen BOS+ en
ontwerpbureau Fris in het Landschap,
met het project ‘Zuurstof voor de gevangenis’.

SPIKSPLINTERNIEUWE
TREECOLOGICAL-WEBSITE EN
NIEUWE SAMENWERKING MET
REISORGANISATIE JOKER

144.276
13

Sáparas

BOS+ ONTVANGT BOUWMEESTER
LABEL VOOR DE PROMOTIE VAN
VERGROENING IN PENITENTIAIRE
CENTRA

120

Ten oosten van de Ngorongoro-krater ligt het dorp Selela waar BOS+
en lokale Masai-gemeenschappen
zo’n 1400 hectare bos beschermen,
beheren en uitbreiden. De inwoners
van Selela zijn enorm blij met het
resultaat: het bos garandeert vitale
ecosysteemdiensten zoals watervoorziening in een zeer droge regio.

Waoranis

Mantelbrulaap
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eet-speel-beleefbossen
opgestart in 5 jeugdverblijven in Oost-Vlaanderen.

SELELA

SAMENWERKING MET 3 INHEEMSE NATIONALITEITEN

Roodwangara
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42.260

WERKING IN DE TROPEN

BOS+ GAAT (OPNIEUW) IN BEROEP TEGEN DE NIEUWE
ONTBOSSINGSPLANNEN VAN TRANSPORTBEDRIJF ESSERS

Kichwa’s

Kapokboom

ECUADOR

Melipona bij

CITE Indígena

Yanesha-reservaat

DUURZAME CACAO IN DE STRIJD
TEGEN ONTBOSSING IN HET
YANESHA-RESERVAAT
Al enkele jaren ondersteunt BOS+
inheemse gemeenschappen in het
Yanesha-reservaat in de Peruaanse
Amazone. Een van de mooie
resultaten van deze samenwerking
is de productie van duurzame en
ontbossingsvrije cacao. Wanneer deze
dan ook nog eens overheerlijk blijkt
te zijn – de cacao kreeg in 2019 de
prijs voor beste Peruaanse cacao – zat
er voor BOS+ niets anders op dan de
Belgische ambassadeur in Peru uit
te nodigen om onze partners in de
bloemetjes te zetten.

Cacao
Puyango-regio

Als geschenk lieten we
een uit duurzaam hout
gesneden cacaoboon
vervaardigen door CITE
Indígena, een andere
Peruaanse partner
van BOS+, die zo’n
300 km noordwaarts
een commercieel
bedrijfje uitbaat waar
duurzaam geoogst hout
(FSC-gecertificeerd)
wordt omgezet in
diverse producten met
toegevoegde waarde.

WILDE BIJEN IN PUYANGO

Dorp Selela

Schoolterrein van Selela
BOS+ ondersteunde ook
de realisatie van een
boomkwekerij. Daar
worden bomen gekweekt
voor de scholen en voor de
landbouwers in het dorp.
Het hele project werd uitgewerkt als een educatief
project voor de leerlingen
van de school.

Tak met
Cacaovrucht

Tigray

43.422

OEGANDA
Kabarole-district

Miereneter
Buffel

Leeuw

hectare bos afgebrand in partnerland Bolivia op een jaar
tijd. BOS+ zette een geldinzamelactie op poten en gaf zo het
herstel een duw in de rug.
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hectare groot is het Yasunireservaat dat BOS+ samen
met de Waorani-gemeenschappen beschermt.

Grijze
kroonkraan

BOS+ bouwt mee aan
de Great Green Wall.
Chiquitania-regio

Droogbos

Pardelkat

SPITSSNUITKROKODILLEN IN HET DROOGBOS
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10.000
982.000

ETHIOPIË

leerlingen genoten de afgelopen jaren
van een voorleessessie over ‘Het verhaal
van Mascopiro’.

km dienstverkeer met het
openbaar vervoer door
BOS+ medewerkers.

6.500.000

Prunus
Africana

Luipaard

De Yatay-palm

PERU

Goed nieuws uit de regio Tigray
in Noord-Ethiopië. Daar kon één
van onze partners met steun
van BOS+ het beschermd gebied
uitbreiden met 3.43 hectare en
werden 14.000 boompjes geplant.
Ondertussen staan er weer 10.000
boompjes klaar in de lokale
boomkwekerij om in 2020 aan
te planten. De totale oppervlakte
beschermd gebied met steun van
BOS+ bedraagt zo 411,13 ha.

Olifant

8.000
leerlingen namen deel aan de wedstrijd die BOS+ uitwerkte
voor de Week van het Bos.

Beschermd gebied
op de helling van een
grote vallei/vlakte

TANZANIA
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14.358

Blauw gestipte
haraxes cithaeron
vlinder

Neushoorn

BOLIVIA

In het kanton Puyango in Ecuador helpt BOS+ haar
partnerorganisatie bij het aanplanten van nectarhoudende
inheemse bomen en koffieplanten op gedegradeerde
landbouwgronden. Het aanplanten van deze boomsoorten is
levensnoodzakelijk voor de Melipona bijen, die afhankelijk zijn
van het bos voor het maken van honing. De opbrengst van de
duurzame honing wordt geïnvesteerd in de lokale boomkwekerij.

Met onze lokale partner in Selela hebben we enkele percelen naast drie lagere
scholen van Selela aangeplant met inheemse bomen. Omdat bomen en onderliggende vegetatie opwaaiend zand fixeren, kwam al na enkele maanden na deze
aanplanting minder stof de lokalen binnen. Als de bomen groter worden, vormen ze
bovendien kostbare schaduwplekken voor de studenten op het schoolterrein.

likes op Facebook en
een vliegende start voor
de BOS+ Instagramaccount.
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De spitssnuitkrokodil

INSPIRED BY NATURE: EXPO IN
DESIGN MUSEUM GENT

BOS+ en partners toonden in de zomer van 2019 duurzaam design op een expo in het Design Museum Gent.
Vlaamse ontwerpers werden uitgedaagd en begeleid in
hun inspanningen om duurzaamheid een centrale plaats
te geven in hun werk. Het resultaat was een tentoonstelling met een missie. Ze wees de bezoeker op de rol van
de designsector in de transitie naar een duurzame en
mondiale samenleving.

BOS+ HOUDT HET BOSBADWEEKEND
BOVEN DE DOOPVONT

In het najaar van 2019 organiseerde BOS+ het eerste
Bosbadweekend waar we 30 deelnemers een weekend
lieten onderdompelen in het bos en haar (ver)diensten, met
focus op de nauwe link tussen het bos en onze mentale
en/of fysieke gezondheid. Locatie: verblijfsdomein De
Hoge Rielen in Kasterlee. Gespreksonderwerpen aan tafel
en workshops in het bos: Shinrin Yoku, eetbare planten,
bosbaden, bosbadtherapie, rewilding, etc.

MEER DAN 30.000 BURGERS TEKENEN
PETITIE VOOR 6 MILJOEN BOMEN

De zomer van 2019 was kokendheet in Vlaanderen.
Met het zweet op het voorhoofd tekenden meer
dan 30.000 mensen de petitie van BOS+ en Avaaz
waarin we de verkozen Vlaamse partijen opriepen
om minstens 6 miljoen nieuwe bomen te planten een boom voor elke Vlaming. Deze maatregel zou
voor de broodnodige verkoeling en bescherming
zorgen tijdens hittegolven.

Er zijn slechts twee locaties in Ecuador waar je de Spitssnuitkrokodil kan aantreffen. Op deze locaties is waardevol droogbos te
vinden, de natuurlijke en onaangetaste biotoop van de reptielen. BOS+ helpt mee deze biotoop te beschermen.

Zo’n 200.000 hectare bos wordt beschermd en participatief beheerd
door lokale gemeenschappen en partners van BOS+ in Bolivia.

‘ANDERMAAL’ LEERT JONGE CHEFS PLANTAARDIG KOKEN

2019 STOND IN HET TEKEN VAN DE POPULIER VAN HIER

KLEUR HET BOS VAN JE DROMEN

BOS+ IN ECUADOR

BOS+ IN PERU:

BOS+ IN BOLIVIA

Het project Andermaal laat toekomstige chefs ontdekken hoe plantaardige gerechten de basis leggen voor een duurzame keuken. In een reeks
workshops leren ze vegetarische recepten bedenken en bereiden. Niet
alleen de theorie rond duurzaamheid en plantaardige voeding komt aan
bod, de jonge horeca- en grootkeukenchefs leren in de praktijksessies
ook zelf veggie gerechten bereiden en bedenken. De beste recepten
worden gebundeld in een kookboek dat naar alle Vlaamse hotelscholen
en bibliotheken gaat.

Met het project Populier van Hier wil BOS+ opnieuw een betekenisvolle rol aan de populier geven. Het project staat voor kennisdeling, acties op het terrein en de ontwikkeling van wandel- en
fietsroutes – allemaal in het teken van de populier. Inwoners van
de Vlaamse Ardennen konden gratis oude populierenvariëteiten
ontvangen en aanplanten, en er werd in Geraardsbergen, de
bakermat van de Belgische populierenteelt een Populier van Hier
Wandelnetwerk uitgewerkt.

Het educatief project ‘Kleur het bos van je dromen’ neemt 9- tot
12-jarigen mee in een verhaal vol natuur en creativiteit. We organiseerden een spetterend slotfestijn voor 186 enthousiaste kinderen uit drie
Turnhoutse scholen. Dat het project een echte hit was, bewees ook de
Oostendse editie in september, waarvoor we, in samenwerking met
Mu.ZEE, een interactieve rondleiding ontwikkelden voor maar liefst 153
kinderen. De linken tussen bos en kunst werden verder verdiept in de
ateliers op school, begeleid door professionele kunstenaars.

In vier verschillende gebieden, waarvan drie gelegen in
kostbaar Unesco-biosfeerreservaat, beheert BOS+ samen met
drie inheemse groepen en heel wat boerengemeenschappen
48.000 hectare bos. Capaciteitstoename, een versterking van de
organisatie, en de productie en verkoop van o.a. cacao en tara
peulen ondersteunen de lokale gemeenschappen waardoor
ze hun bos kunnen beschermen en hun inkomen kunnen
verbeteren en diversifiëren.

BOS+ beschermt doorheen heel Peru zo’n 460 000 hectare bos
door samen te werken met lokale inheemse gemeenschappen.
Door deze samenwerkingsverbanden worden meer dan 300
families uit 15 verschillende gemeenschappen ondersteund bij
de productie en verkoop van duurzame producten, zoals bijao
bladeren, cacao en hout. De lokale gemeenschappen genieten
van een inkomensverhoging door de productietoename en
beschermen zodoende hun bossen.

In Bolivia doen we aan duurzaam bosbeheer en duurzame landbouw. Daarnaast ondersteunen we lokale gemeenschappen om hun
inkomen te diversifiëren door de verkoop van producten uit hun bos
zoals palmstro-hoeden, geneeskrachtige oliën en sap van bosvruchten. Op die manier werkt BOS+ samen met lokale partners aan
oplossingen om bodemdegradatie, armoede, en illegale houtkap
ten gunste van grootschalige landbouw, illegale houtbedrijven en
veeteelt tegen te gaan.

BOS+ IN TANZANIA
In de Chiquitania-regio in Santa Cruz waar
BOS+ aan het werk is, ging 3,6 miljoen
hectare in vlammen op. Een crowdfundingscampagne van BOS+ heeft 10.000
EUR opgeleverd voor het herstel van het
bos. We heroriënteerden ook extra middelen binnen het BOS+ tropenprogramma
om het herstel mee mogelijk te maken.

We stelden vast dat er bij
de gemeenschappen van
Lomerío (in de Chiquitania), waar aan duurzaam
bosbeheer gedaan wordt,
minder bos verloren
ging dan bij naburige
gemeenschappen.

Met steun van BOS+ legden
de gemeenschappen van
Lomerío biologische tuinen
aan. Het werden groene oases
te midden van de Boliviaanse
as; ze gaven de inheemse
gemeenschappen hoop in een
uitzichtloze situatie.

In onze projecten streven wij altijd
naar een win-win situatie. Dit is ook
het geval in Tanzania, waar lokale
gemeenschappen in ruil voor de
bescherming en herstel van hun
bossen zuiverder water krijgen,
verkoeling kunnen vinden en de
klimaatverandering tegengaan.

ETHIOPIË: BOUWEN AAN EEN GROENE
CORRIDOR

In het noorden van Ethiopië bouwt BOS+ mee aan
de Great Green Wall, een groene gordel van Oost- tot
West-Afrika die de verwoestijning ten zuiden van de
Sahara moet tegengaan. Samen met de lokale gemeenschappen gaan we voor bosherstel met het oog op de
directe voordelen voor de plaatselijke bevolking en de
globale uitdagingen zoals klimaatverandering en verlies
van biodiversiteit.

OEGANDA
BOS+ en lokale partners beschermen de
bedreigde bossen rond de kratermeren
in West-Oeganda en werken mee aan
een omschakeling van traditionele landbouw naar agroforestry. Die combinatie
moet het levensonderhoud van rurale
gemeenschappen in West-Oeganda
verbeteren.

SAMEN BESCHERMEN WE DE LAATSTE OORSPRONKELIJKE
BOSSEN IN OEGANDA

In Oeganda blijft er nog maar heel weinig oorspronkelijk bos over, voornamelijk in
nationale parken en in de buurt van water. In het Kabarole-district waar BOS+ actief
is, bevinden de enige overblijvende bossen zich rond de kratermeren. De druk op de
bossen blijft echter toenemen door de bevolkingsgroei en de nood aan hout om te
koken en te verwarmen. Om de bossen rond de kratermeren in het Kabarole-district
te beschermen, worden controle patrouilles uitgevoerd, onderzoek gedaan en
sensibiliseringsacties opgezet. Naast de bescherming van deze kwetsbare bossen,
worden ook bomen aangeplant op schoolterreinen en landbouwgronden.
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permanente BOS+ medewerkers
aan het werk in de tropen. Debbie
in Ecuador, Lien in Bolivia en
Veronique in Peru.
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BOS+ MAAKT VAN VIJF OOSTVLAAMSE JEUGDVERBLIJFCENTRA EEN
GROENE EN BOOMRIJKE OMGEVING
MET SPEEL-EET-BELEEFBOSSEN
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