TROPEN
COVID IN DE TROPEN

“Onze directeur had 36 uur de tijd om terug te keren”.
Dat bericht kwam in volle coronacrisis door van Camino
Verde, een Peruaanse partner van BOS+. Als dat niet
lukte, zou hij enkele maanden in een afgelegen gebied
in Peru hebben vastgezeten. Onze partners in de tropen
bleven ondanks de pandemie hemel en boompjes
verzetten om de projecten draaiende te houden,
waardoor we toch mooie successen bleven boeken.
BOLIVIA

BOLIVIA LATEN
HERRIJZEN UIT DE
AS
Na de extreme bosbranden van 2019 in
Bolivia schoot BOS+ in actie. Dankzij
een succesvolle crowdfunding en de
steun van het Vlaams Internationaal
Klimaatfonds staken we de handen
uit de mouwen om de door branden
verwoeste gebieden te herbebossen.
Samen met lokale gemeenschappen
uit de zwaar getroffen Chiquitaniaregio
worden er nu duizenden jonge boompjes
opgekweekt en geplant. De eerste lading
van 15.000 stuks doet alvast een eerste
gebied uit zijn as herrijzen en laat ons
verlangen naar veel meer.

ECUADOR

LOKALE
BOOMZADENBANK VOOR
BEHOUD EN AANPLANT
VAN BOSSEN

ECUADOR

ETHIOPIË

GOED BEHEER VANUIT
EEN COLLECTIEF VAN
LOKALE BESTUREN

CONFLICT IN
TIGRAY
In het Noorden van Ethiopië, waar
BOS+ in Tigray meewerkt aan het
bewerkstelligen van de Green Belt,
brak in november etnisch geweld
uit. Onze partners en contacten aan
de universiteiten gaan door een zeer
gevaarlijke en uiterst precaire situatie,
waardoor onze projecten momenteel
minder vooruitgang maken. We hopen
op een goede en snelle afloop van dit
gewelddadig conflict en hebben een deel
van onze middelen geheroriënteerd om
de ergste noden die er zich momenteel
stellen op vlak van voedselnood te
lenigen.

OEGANDA

BOSLANDBOUW IN
TROPISCH AFRIKA

Een belangrijk en relatief nieuw mechanisme dat BOS+
met zijn partner Naturaleza y Cultura Internacional
verkende, was het concreet samenwerken met
Mancomunidades - samenwerkingsverbanden op
het niveau van gemeentes - om te komen tot een zo
effectief mogelijk duurzaam bosbeheer waarbij lokale
overheden en bewoners betrokken worden.

In Oeganda zijn landbouw en gebruik van
brandhout en houtskool dé vijanden van
bosbehoud in de regio. Nochtans hoeven
landbouw en bosbouw niet tegenover elkaar
te staan. Boslandbouwsystemen hebben
er een groot potentieel, al is er in deze
tropische regio een goede lokale kennis
nodig.

Na jarenlang werken op het terrein, bleek dat
deze platforms een ideaal bestuursniveau zijn
om gemeenschappelijke doelen te bereiken en de
bescherming van waardevolle bossen te verzekeren.
Ze zorgen er finaal voor dat de bufferzones - rondom
beschermde bossen, in dit geval droogbossen - op een
correcte manier gebruikt worden ten voordele van de
lokale bevolking en tegelijkertijd ook hun beschermende
functie blijven vervullen.

BOS+ werkt daarom samen met de
Kyaninga Forest Foundation (KFF) om
boeren te begeleiden naar een ander, beter
model van landgebruik dat hen toelaat
om een duurzamer, klimaatrobuuster en
winstgevender boslandbouwsysteem op te
zetten.

BOLIVIA
PERU

Lokale partner Mindo Cloudforest Foundation vond
een interessante manier om ervoor te zorgen dat
lokale boomsoorten gebruikt worden voor zowel
herbebossingsactiviteiten als voor lokale tewerkstelling.
Via een app, INaturalist, brengen medewerkers en
lokale geïnteresseerden moederbomen in kaart die
geschikte eigenschappen hebben om met de zaden
nieuwe boompjes op te kweken. Een boeiend verhaal
dat lokale kennis combineert met nieuwe technologieën
en met vaardigheden zoals boomklimmen en
boombescherming.
Bij uitbreiding komt ook bosbescherming en herstel van
de oorspronkelijke bossen erbij kijken, met voordelen
voor de lokale mensen en fauna. Door de oogst van
de zaden en de prijs die daarvoor betaald wordt, is
een beschermde zaadboom veel meer waard dan de
houtopbrengst van diezelfde boom. Ondertussen breidt
ook het aantal lokale plantenkwekerijen uit en worden
er lokale mensen opgeleid en tewerkgesteld.

18 JAAR IN DE BRES
VOOR HET VLAAMS
FONDS TROPISCH BOS
BOS+ zorgt er nu al 18 jaar voor dat de financiële
steun van het Vlaams Fonds Tropisch Bos (VFTB)
terecht komt bij kwalitatieve projecten gericht op
het behoud, duurzaam beheer en herstel van bos in,
hoofdzakelijk, Zuid-Amerika. De doelstellingen van deze
projecten zijn biodiversiteitsbehoud, bestrijding van en
aanpassing aan klimaatverandering en ondersteuning
van de sociaaleconomische ontwikkeling van lokale
bevolkingsgroepen.

Resultaat: gemeenschappen maken er
vandaag zelf al eco-briketten van houtige
residuen waardoor de druk op de bestaande
bossen gevoelig afneemt.

PERU

PROVINCIE ANTWERPEN
COMPENSEERT 4.000 TON CO2
De provincie Antwerpen engageerde zich om tegen eind 2020 als
organisatie klimaatneutraal te zijn. Naast inspanningen om de eigen
uitstoot te reduceren, investeert de provincie via BOS+ ook in de
aanplant van 24 hectare bos in het Amazonewoud om de restuitstoot
aan CO2 te compenseren. Daarnaast beschermen we met steun van
Antwerpen ook 60.000 ha tropisch woud, een gebied vergelijkbaar met
de totale bosoppervlakte die de provincie rijk is. Het project streeft
een socio-economische versterking van inheemse gemeenschappen
na. Lokale besturen uit de provincie Antwerpen kunnen vanaf 2021 in
het project participeren.

PERU

BOSLANDBOUW VOOR
DUURZAME CACAO
De goede resultaten van cacaoteelt in een
boslandbouwsysteem steken steeds feller af tegenover
de klassieke teeltmethodes van cacao. In het Peruaans
Amazonegebied blijft BOS+ verderwerken aan
ontbossingsvrije cacaoteelt. We doen dit samen met
inheemse gemeenschappen zoals die van Yanesha
en Amarakaeri die op een coöperatieve wijze hun
gemeenschapsreservaten beheren.

CHAIKUNI
INSTITUUT ZORGT
VOOR GROENE
OASES VOL
GROENTEN EN
FRUIT
Vlak voor een strenge lockdown van
meer dan 100 dagen plantte het Chaikuni
Institute met steun van het VFTB in
de Peruaanse Amazoneregio enkele
agroforestry-percelen aan. De gronden
transformeerden in groene oases vol
groenten en fruit. In vier omliggende
dorpen doet het Chaikuni Institute
samen met lokale gemeenschappen nu
al aan duurzame (bos)landbouw en tegen
augustus 2021 willen ze op die manier 24
hectare grond verbouwen.

WATER VOOR
BOLIVIA DANKZIJ
HET VLAAMS
FONDS TROPISCH
BOS
Met de steun van het Vlaams Fonds Tropisch
Bos zet de Boliviaanse organisatie Fundación
Natura lokale waterfondsen op. Daarbij
sluiten lokale instellingen, zoals gemeentes
en steden, wederkerige overeenkomsten
af over het beschermen van waterbronnen
in Boliviaans Amazonegebied. Door deze
afspraken wordt de regio beter beschermd
tegen de droogte. Het gaat hier niet enkel
om bossen, maar om hele ecosystemen.
Hiermee verzekeren BOS+ en het VFTB het
voortbestaan van meer dan 4.000 ha bos van
een duurzaam beheer, wat ten goede komt
aan meer dan 15.000 mensen in de regio.

JAAR
VERSLAG
2020

VLAANDEREN
NIEUW
TREECOLOGICALPROJECT IN HET
NOORDEN VAN
PERU

BOS+ WORDT
50 JAAR
Na de oprichting in 1970 van de
Vereniging voor Bos in Vlaanderen
(VBV) meanderde de organisatie 50
jaar lang door om uit te monden in
wat vandaag BOS+ is. Ja, ondanks een
halve eeuw aan legale en zelfs illegale
bosplantacties, inspirerend educatief
materiaal, vele Weken van het Bos en
verwoed beleidswerk voor een betere
bescherming van onze bossen, voert
BOS+ vandaag nog beter en scherper de
strijd voor meer en beter bos. We blijven
de strijdbijl voor meer en beter bos
opnemen, dankbaar dat een groeiende
groep medestanders dat samen met ons
doet. Maar we keken ook met genoegen
terug op de verwezenlijkingen van onze
voorgangers. Het verjaardagsfeestje zelf
sneuvelde helaas door corona, maar
uitstel is geen afstel.

Het droogbos in Piura werd vorig jaar
het voornaamste project om mensen
CO2-compensatie aan te bieden via
Treecological. Het Peruaanse droogbos is
minder bekend dan het Amazonewoud,
maar het is een even waardevol en
zeer bedreigde biotoop. In de regio
bespoedigt Treecological het herstel
van de aangetaste gronden en bossen
door boompjes te beschermen die door
natuurlijke regeneratie tot stand komen.
Met een flink aantal minder vluchten in
2020 volgde ook minder compensatie
voor vliegverkeer op de website.

VLAANDEREN
BIJNA 40
HECTARE NIEUW
BOS RIJKER

Een levend monument van 17.000
bomen, in elke provincie één bos, spreidt
zijn takken uit in Vlaanderen. Ter ere
van de persoonlijke helden van het
vermaledijde coronajaar: zorgpersoneel,
ouders, geliefden, mensen die we te
vroeg verloren… Nieuw bos in Vlaanderen
betuigt seizoen na seizoen eer aan hen
die het beste van zichzelf gaven of aan
hen die we verloren. De campagne kreeg
een spectaculaire afsluiter: 240 taxussen
vormen een levende hartjesvorm in het
Heldenbos van Oost-Vlaanderen.
www.heldenbos.be

BOSKLASKAR
PRIKKELT JONGE
GEESTEN IN HET
BOS

Voor elke dag van het weekend trokken
wij een gelukkige winnaar die een
ecologisch pakket van een lokale
handelaar won.

#TOGETHER4FORESTS:

SAMEN TEN
STRIJDE TEGEN
WERELDWIJDE
ONTBOSSING

BOS+ zet samen met meer dan 100
Europese milieuorganisaties druk
op de politiek, meer bepaald op de
Europese Commissie, om geïmporteerde
ontbossing een halt toe te roepen.
De EU-markt is verantwoordelijk voor
maar liefst 16% van de wereldwijde
ontbossing. We overhandigden 87.000
Belgische handtekeningen aan federaal
minister van Leefmilieu Zakia Khattabi
en aan Vlaams minister van Leefmilieu
Zuhal Demir om onze eis kracht bij te
zetten dat ze werk maken van sterk
beleid en een doeltreffende nieuwe
Europese wetgeving onderschrijven.

DANS IN HET BOS
EN DE HEILZAME
EFFECTEN VAN
CULTUUR EN
NATUUR
Dans in het Bos is een kruisbestuiving
van kennis, van doelgroepen, van
ervaringen en belevingen tussen
natuur(organisatie) en kunst(enaars). Al
dansend wees Company Tumbleweed
ons publiek letterlijk en figuurlijk de
weg naar het bos. Hierdoor verfrissen
we de natuurbeweging en meteen ook
onze eigen blik op onze bossen en onze
natuur. Een prachtige corona-editie
in het al even prachtige Geografisch
Arboretum van het Zoniënwoud
gaf toeschouwers én dansers extra
ademruimte tijdens de strenge
lockdown.

1.193.652

Europeanen namen deel aan
de publieke consultatie van
de EU over geïmporteerde
ontbossing

1.800

Uit een bevraging van BOS+ blijken
leerkrachten vaak praktische obstakels
te ondervinden om buiten aan de slag
te gaan. Dat is nu verleden tijd, want
we lanceerden in 2020 de Bosklaskar,
een bolderkar met materiaal en
lesfiches. Spelenderwijs leren in
het bos was nog nooit zo makkelijk.
Verscheidene leerkrachten deden de
test. De aanvragen kwamen nadien zo
snel binnen dat we meteen een tweede
Bosklaskar bijmaakten. Want welke
omgeving is er nu prikkelender voor een
jonge geest dan het bos?

BOS+ organiseerde aan het begin van
de lockdown elk weekend een wedstrijd
Verborgen Groen. Mensen zochten een
groenplek in hun buurt waar ze weinig
kwamen, namen er een leuke foto en
stuurden hem naar ons door. We werden
overladen met waardevolle buurtnatuur,
nieuwe plekjes, en ontdekkingen dicht
bij huis.

Sinds vorig jaar koopt BOS+ ook zelf
gronden aan om te bebossen. Hiervoor
zag een nieuwe vzw het licht om ons
bospatrimonium in onder te brengen:
BOS+ Tierra vzw. We zijn inmiddels
trotse eigenaar van zes hectare bos
in eigen beheer. Daarnaast plantten
we op gronden die niet van ons zijn,
dubbel zoveel bos als tijdens het vorige
plantseizoen. Door toedoen van BOS+
werd Vlaanderen in 2020 39,9 hectare
nieuw bos rijker.

IN ELKE VLAAMSE
PROVINCIE
MINSTENS ÉÉN
HELDENBOS

CIJFERS

WEDSTRIJD
VERBORGEN
GROEN; OP
ZOEK NAAR
VERRASSENDE
BUURTNATUUR

gepersonaliseerde boompjes
aangeplant, met wensen van
onze achterban

17.000

boompjes aangeplant in de
Heldenbossen

50STE

verjaardag van BOS+

RE-CONNECT

38STE

We verwelkomden
onze 38ste werknemer

Er zit meer ontbossing in je smartphone
dan je denkt. Om jongeren hiervan
bewust te maken, ontwierp BOS+ een
escaperoom en coronaveilig stadsspel
voor jongeren in Brussel, Gent en
Antwerpen. Hierin ontdekken ze welke
mineralen verwerkt worden in hun
smartphones en andere elektronica en
hoe ze de impact van hun elektronische
toestellen op het milieu zoveel mogelijk
kunnen beperken.
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39,9

hectare bos aangeplant in
Vlaanderen

VAN AFVALHOUT
NAAR
BAANBREKEND
DESIGN
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WOOD-DESIGN brengt
houtverwerkende bedrijven en
designers dichter bij elkaar. Vijf
ontwerpers worden gematcht met
vijf bedrijven uit de Vlaamse bosen houtsector om tot realisaties
te komen die de volledige sector
kunnen inspireren. Om de druk op
bossen te verminderen gaan ze op
zoek naar een optimaal gebruik
van het geproduceerde hout. Dat
zullen ze doen door afvalhout te
herwaarderen en productieprocessen
te optimaliseren.
www.duurzaamdesign.be

87.051

Belgische handtekeningen
werden door BOS+,
Greenpeace en WWF
overhandigd aan Vlaams
minister Zuhal Demir
met de vraag om de
Europese wetgeving tegen
geïmporteerde ontbossing te
steunen

240

taxussen vormen een levende
hartjesvorm in het Heldenbos
van Oost-Vlaanderen.

3.711

deelnemers aan de 30-30
corona-editie – dat is 30
dagen lang, 30 minuten
bewegen in het groenbewogen samen meer dan...
1.235.388 minuten.

