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De streekmotor die werkt aan

Provincie Antwerpen start ambitieus 

bescherming- en herbebossingsproject 
in het Amazonewoud



Belang van bomen en bos voor 
ontwikkeling en welzijn

Bos in de Shinthuya-gemeenschap in Peru



BOS+ zet zich in voor bos en ontwikkeling 
in Vlaanderen en in de Tropen



Inzet op een Triple-Win van 
lokale economische 

ontwikkeling, biodiversiteit 
en klimaat 

Projecten uitgevoerd door 
lokale partners van BOS+, die 

de context door en door 
kennen

Technisch personeel van de partners

Begunstigden, partners, stakeholders, en BOS+



Yanesha-gemeenschapsleden die Cacao produceren

Lokale en inheemse gemeenschappen 
zijn de sleutel voor bosbehoud, 

bosherstel, duurzaam bosbeheer 

Inheemse gemeenschappen zijn 
stewards van klimaat, biodiversiteit 

en cultuur

Yanesha - gemeenschapsleden



Een integrale aanpak voor zeer relevante uitdagingen

J. Lokrantz/Azote based on Steffen et al. 2015
Global Forest Watch

Versnelde ontbossing van het Amazonewoud Binnen Planetaire grenzen blijven



BOS+
Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Gontrode
www.bosplus.be

Bijdrage van de Provincie Antwerpen aan de SDG’s
dankzij de bescherming van 60.000 ha tropisch bos en compensatie van jaarlijks 4000 ton CO2 

Bescherming en Herstel van Amazonewoud 
In het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen

Zicht op het Amarakaeri-reservaat. Op de foto Rodolfo, teamlid van partner DRIS



BOS+
Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Gontrode
www.bosplus.be

Peru

Ecuador

Bolivia

Brazilië

Oprukkende ontbossing

1000 km

Yanesha

Amarakaeri



Een project dat inzet op gemeenschaps-natuurreservaten in Peru

• Speciale Categorie van natuureservaten die samen worden beheerd door de 
overheid en lokale inheemse gemeenschappen

• 10 gemeenschapsreservaten in Peru, BOS+ ondersteunt de werking van 2 ervan
• Organizaties die de lokale Inheemse Gemeenschappen vertegenwoordigen: ECA
• Koepelorganizatie van de de ECA’s: ANECAP
• Overheidsinstanties

• Binnen de grenzen van het reservaat: SERNANP
• In de bufferzone, op het grondgebied van de gemeenschappen: Nationaal-

bosbehoudprogramma - PNCBMCC



Gemeenschapsreservaat

• Beschermd bos: strikte bescherming en in 
sommige gebieden duurzame activiteiten –
beheerd door ECA en SERNANP

• Bufferzone: hier hebben de gemeenschappen hun 
leefgebied

• Grondgebieden inheemse gemeenschappen: 
leidinggevende rol van de ECA, aanwezigheid 
Nationaal Bosprogramma 



Bijdrage van het project aan ontwikkelingsdoelstellingen

• In 2 natuurreservaten en hun bufferzone, een triple win bereiken tussen biodiversiteit, klimaat en economische 
ontwikkeling, dankzij:
• Inheemse gemeenschappen zijn in staat het bos in de reservaten en de bufferzone te beschermen en duurzaam 

te beheren (bescherming van 60.000 ha)
• Inheemse gemeenschappen doen aan bosherstel in de bufferzone van de reservaten (CO2-compensatie)

Yanesha-Producenten van Cacao op het Nationaal Cacao- en chocoladesalon in Peru, Juli 2019



Projectpartners:
• DRIS: Uitvoerende partner BOS+ in Peru
• AMARCY: vertegenwoordigt inheemse gemeenschappen in het Co-beheer van het Yanesha-Reservaat
• ECA-Amarakaeri: vertegenwoordigt inheemse gemeenschappen in het Co-beheer van het Amarakaeri Reservaat
• ANECAP: Koepelorganizatie van inheemse gemeenschappen die natuurreservaten mee-beheren

Projectparnters en betrokken overheidsinstanties trots op de 
prijs voor beste nationale Cacao in Peru 2019



Projectresultaten

Biodiversiteit: Bescherming van het 60.000 ha bos
- Inheemse gemeenschappen versterkt in het beheer van natuurreservaten
- Nauwere samenwerking met overheidsinstanties 
- Identificeren van bijkomende te beschermen gebieden
- Opzetten van een participatief monitoringssysteem voor biodiversiteit



Projectresultaten

Klimaat: Natuurlijke klimaatoplossingen en compensatie-piloot
- Een piloot-model van een CO2-compensatie project in gemeenschapsreservaten (4000 Ton per jaar)

- Bosherstel in gedegradeerde gebieden
- Bijplanten van bomen in agroforestrysystemen
- Potentieel inkomensmechanisme voor alle gemeenschapsreservaten



Projectresultaten

Economie: inkomsten uit bos en agroforestry
- Duurzame agroforestry in de bufferzone draagt bij tot inkomensverhoging (cacao- en banaanproductie 

hand in hand met planten van bomen op landbouwpercelen)
- Inheemse gemeenschappen maken op een duurzame manier gebruik van niet-houtige bosproducten (fruit, 

medicinale planten, kleurstoffen,…)



Een integraal ontwikkelingsproject met 
duurzame resultaten op lange termijn

- Link tussen biodiversiteit, lokale ontwikkeling en klimaat als 
uitgangspunt van onze aanpak

- Participatieve aanpak die inzet op eigenaarschap en financiële 
onafhankelijkheid

- Sterke betrokkenheid van relevante overheidsinstanties
- Inzet op beheersinstrumenten 
- Versterken van een eerlijk en innovatief model van bosbehoud
- Uitgevoerd door een partner met bewezen track record



Inzet voor Bos wereldwijd, vanuit België
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