TROPEN

BOLIVIA

ECUADOR

CONGO

BOSHERSTEL IN DE
CHIQUITANIA-REGIO

DE BLOESEM VAN
BOMEN ALS MOTOR
VOOR DUURZAAM
TOERISME

NIEUW PROJECT IN
DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO

Naar aanleiding van de bosbranden in 2019 zette BOS+
(samen met partnerorganisaties) in op brandpreventie,
klimaatadaptieve landbouw en bosherstel in het droogbos
van de Chiquitania-regio. We werkten met 19 Boliviaanse
gemeenschappen met steun van het Vlaams Internationaal
Klimaatfonds, IRIS en SOS Bolivia. Er werden meer dan 20.000
bomen aangeplant, er werd een brandpreventieprotocol
opgesteld, we leidden lokale toezichters op en er werden
agroforestrysystemen opgezet met gewassen zoals cacao en
banaan.
BOLIVIA

HERSTEL VAN
BIJENPOPULATIE IN DE
CHIQUITANIA-REGIO
Dankzij de steun van Vlaams-Brabant versterken we de
inheemse meloponini-bijenpopulatie in de Chiquitaniaregio van Bolivia. 50 honingproducerende gemeenschappen
worden ondersteund in het kweken van bijen en kwalitatief
produceren van boshoning. Tegelijk plantten we fruitbomen
aan die op termijn als voedingsbron zullen dienen voor de
gemeenschappen en de bijen.
ECUADOR

HOE WATER NAAR DE
KOEIEN BRENGEN ZORGT
VOOR MEER BOS
Koeien zoeken om hun dorst te lessen vaak water op in
natuurlijke rivieren. Dit zorgt voor vervuiling van
(drink)water, maar ook voor de betreding van grond
waarop jonge boompjes proberen te groeien.
CONDESAN, gespecialiseerd in het kweken en
aanplanten van inheemse boomsoorten en het beheer
van veestapels in het Noordwesten van Ecuador, wil
hiermee komaf maken. Dat doet de organisatie door
te investeren in waterpompen en afsluiting, waardoor
grote stukken grond gevrijwaard worden zonder dat dit
de productie in het gedrang brengt.

De felgele bloesem van de guayacanes lokt elk
jaar enorm veel toeristen naar Ecuador. Dit creëert
kansen, maar ook uitdagingen; zo’n toeloop is goed
voor de economie maar moet wel goed georganiseerd
worden. Een van onze partners Naturaleza y Cultura
Internacional wil naast de bloei van de guayacanes ook
de andere waardevolle elementen van het droogbos
in de kijker brengen. Zo wordt er, naast de extra
inkomsten uit toerisme, een draagvlak gecreëerd voor
het behoud van dit unieke ecosysteem.
PERU

NATUURBEHOUD,
-HERSTEL EN BEHEER
DOOR DE YANESHAGEMEENSCHAP
In de Pasco-regio, de provincie Oxapampa en
District Palcazu in Peru ondersteunt BOS+, met
de financiële steun van Provincie Antwerpen, de
Yanesha gemeenschappen in het beschermen van het
Amazonewoud. De organisatie AMARCY zorgt voor het
verdedigen van de belangen van de gemeenschappen,
BOS+ helpt hen waar mogelijk. De Yanesha beschermen
maar liefst 40.000 hectare tropisch woud en herstellen
het bos waar het kan en nodig is. In het reservaat
werden nieuwe soorten cacao ontdekt, die door de
gemeenschappen onderzocht worden om duurzame
cacao mee te produceren. De Eshpe cacaosoort die
hier eerder werd ontdekt, won al eens de prijs voor
beste cacao van Peru.

TA N Z A N I A

BRONBOSSEN
BESCHERMEN IN NOORDTANZANIA
In de savanne van Noord-Tanzania vind je op de
heuveltoppen en de flanken van de Afrikaanse riftvallei,
verspreid in het landschap, waardevolle bossen
terug. Deze bossen worden echter bedreigd door
een gebrek aan afspraken rond het gebruik ervan,
waardoor de druk op de bossen vaak te hoog is en
het bos bezwijkt. Een goeie remedie hiertegen is
om het eigendom en het beheer officieel in handen
van de lokale gemeenschappen terug te brengen. De
Tanzaniaanse wet laat dit sinds enige tijd toe. BOS+
en partnerorganisatie MCDI begeleiden de dorpen
doorheen dit erkenningsproces en trainen een
bosbeheercomité binnen het dorp.

BOS+ EN ESSERS
BEGRAVEN STRIJDBIJL
Begin 2021 bereikte BOS+, na jarenlang juridische
strijd, een akkoord met transportbedrijf H. Essers.
Daarin verbindt Essers zich ertoe om ‘nooit meer
te ontbossen op hun terreinen’. Hierdoor blijft
het overgebleven deel van het eeuwenoude en
waardevolle Ferrarisbos in Wilrijk - voorgoed! gevrijwaard.

In 2021 werd de eerste hand gelegd aan een
programma in een nieuw werkgebied voor BOS+; de
Democratische Republiek Congo. Eén project dat BOS+
samen met Tropenbos RDC en RRN zal uitvoeren is
gericht op het verbeteren van de veerkracht van lokale
gemeenschappen door een beter beheer van hun
gemeenschapsbossen. Hier ligt de focus op de regio
rond de regenwoudstad Kisangani. Met Faja Lobi wordt
dan weer samengewerkt met gemeenschappen rond
de stad Idiofa, waar intensief aan bosherstel gewerkt
wordt.

TEN STRIJDE TEGEN
ZANDONTGINNING
KAULILLE

OEGANDA

VAN INVASIEVE SOORT
NAAR ECO-BRIKETTEN
In Oeganda zorgt partner KFF voor het verwijderen
van Lantana, een invasieve soort die herstel van bos
in beschermd gebied belemmert, om er vervolgens
eco-briketten van te maken (die zijn efficiënter dan en
vervangen houtskool). Zo wordt gezorgd voor een winwin-win tussen (1) betere kansen voor bosherstel, (2)
minder druk op bestaand bos – waarvan veel verdwijnt
voor houtskool – en (3) betere inkomsten door verkoop
van eco-briketten.

BELEID
In Kaulille bedreigt een grootschalige zandontginning
minstens 80 ha waardevol bos. BOS+ tekende, samen
met actiecomité Plan PRBeter en 4000 bezorgde
burgers, bezwaar aan bij gemeente Bocholt en stapte,
nadat aan de bezwaren geen gevolg werd gegeven, naar
de Raad van State.

OEGANDA

INTEGRATIE VAN INHEEMSE
BOOMSOORTEN IN CACAOAGROFORESTRYSYSTEMEN
Cacaoproductie neemt een hoge vlucht in Oeganda. Echter,
die stijgende productie brengt risico’s met zich mee zoals
bijvoorbeeld biodiversiteitsverlies door monocropping. Onze
partner in Oeganda, KFF, zorgt dat de productietoename
van cacao op een duurzame manier gebeurt. Ze werken met
inheemse cacaoboomsoorten en zetten agroforestrysystemen
op met schaduwboomsoorten die bijdragen tot betere
biodiversiteit en andere co-voordelen voor de producenten,
zoals betere kwaliteit van de cacao, minder risico op erosie
en droogte.

BIODIVERSITEITSCOALITIE
ZIET HET LICHT
In 2021 startten we mee de biodiversiteitscoalitie
op. Een coalitie van verschillende natuurorganisaties
stelde zich tot missie het verlies aan biodiversiteit in
België een halt toe te roepen door samen te wegen
op politieke besluitvormers. De beleidsaanbevelingen
voor een ambitieuze post-2020 Nationale Belgische
biodiversiteitsstrategie en actieplan haalden de pers
met een opiniestuk en artikel voor een sterke Europese
Natuurherstelwet.

BLABLA OF BOOMBOOM
OP COP26?
BOS+ was dit jaar aanwezig op COP26 in Glasgow.
Er werden enkele hoopgevende zaken aangehaald,
zoals “Keep 1,5 alive”, verwijzend naar de ambitie
om de globale gemiddelde opwarming tegen 2100
onder de 1,5°C te houden. Helaas zijn de plannen die
nu voorliggen onvoldoende om die doelstelling ook
echt te bereiken. De ‘bosdeal’, waarin 141 landen een
ontbossingsstop aankondigden tegen 2030, is een ander
lichtpunt maar roept evengoed bezorgdheid en vragen
op.
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PA RT I C U L I E R E F O N D S E N W E RV I N G

VLAANDEREN
VERGROENINGSTRAJECTEN

HET BOSFONDS

AGROFORESTRY: EEN
VOORTREFFELIJKE
COMBINATIE VAN
LANDBOUW EN
BOSBOUW

WONDERWOUDJES
VEROVEREN WESTVLAANDEREN
In 2021 werden in totaal 4 wonderwoudjes
gerealiseerd, samen goed voor 4 prachtige
nieuwe plekjes urbaan groen waar het goed
spelen en ontspannen wordt. Wonderwoudjes
zijn kleine groene oases van rust in de stad,
waar jong en oud kunnen ontsnappen aan de
drukte van alle dag.

BOS+ en ILVO startten in 2021 een onderzoek
naar hoe het welzijn van runderen, schapen en
paarden op de weide te garanderen aan de hand
van natuurlijke beschutting. Door dit onderzoek
zal het brede publiek binnenkort aan de slag
kunnen met natuurlijke beschutting op weides.

HET BOSFONDS

VLAANDEREN
BIJNA 40
HECTARE
GROENER
BOS+ plantte tussen 1 januari en
31 december 2021 maar liefst 38,31
hectare bos. In Hasselt kwam er
vorig jaar het meeste bos bij; nabij de
Herkenrodebossen werd in 2021 zo’n
6,6 hectare bos geplant. Het zorgt
voor een verbinding van de bestaande
Ferrarisbossen. Wist je dat we in de
buurt van de Herkenrodebossen in
2017-2018 ook al 8 hectare bos hebben
bijgeplant?

1000 MAAL,
ANDERMAAL

BOS+ wil met het project ‘Andermaal’
chefs van de toekomst inspireren om
op een andere, plantaardige manier
te koken. Het kookboek ging in 2021
zo’n 1000 keer de deur uit, werd meer
dan 1000 keer gedownload en werd
opgenomen in de boekencollectie van
zo’n 173 bibliotheken en 13 scholen.

SPEEL-EETBELEEFBOSSEN
VOOR JONG EN OUD
In 2021 werden 2 speel-eet-beleefbosjes
gerealiseerd. De naam zegt het zelf; dit zijn
bosjes waarin jong en oud kunnen spelen,
sneukelen en nieuwe herinneringen kunnen
maken.

WOOD-DESIGN
PROJECT IN DE
PRIJZEN
Met het project WOOD-DESIGN wil
BOS+ houtverwerkende bedrijven en
de designwereld dichter bij elkaar
brengen. In 2021 organiseerden we een
webinar, waarvoor 200 deelnemers zich
inschreven. Een van de deelnemers, het
designcollectief Utilise.Objects, won met
hun ontwerp voor WOOD-DESIGN een
Bronzen Henry van de Velde Award.

VROUWEN IN DE
WETENSCHAP

B O M E N I N D E S TA D

TREES PLEASE:
TREES ON
DEMAND
Met het project Trees Please, een mobiel
pop-up bos, wil BOS+ de voordelen van
bos en bomen in de stad demonstreren.
Zes gemeentes ontleenden in 2021
gedurende 20 dagen het pop-up bos dat
bestaat uit 20 bomen.

E D U C AT I E V E P R O J E C T E N

E D U C AT I E V E P R O J E C T E N

RE-CONNECT
Met Re-Connect willen we jongeren
bewust maken van de impact van
smartphones op mens en milieu
door onder meer een escaperoom te
organiseren. De succesvolle pop-up
escaperoom trok van Gent naar Brussel
en kreeg op vier maanden tijd meer dan
750 deelnemers over de vloer.

HET BOS(BAD) IN
MET BOS+
Ook in 2021 doken weer heel wat
mensen het bosbad in. In totaal schreven
40 deelnemers zich in om zich heel
het weekend onder te dompelen in het
bos en haar (ver)diensten. Deelnemers
genoten van 6 verschillende activiteiten,
waaronder ook rewilding sessies, natuurEHBO en outdoor koken.

BOS EN GEZONDHEID
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BOS EN GEZONDHEID

DR. FOREST
In het Dr. Forest project onderzoekt
BOS+, in samenwerking met partners uit
Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Polen,
het effect van bomen op de gezondheid
en het welzijn van mensen. Bossen
doen ons meer bewegen en elkaar
ontmoeten. Ze helpen ons beter omgaan
met stress, angst en piekergedrag,
bevorderen ons geluksgevoel, creativiteit
en slaappatroon. Ze zuiveren onze lucht
en ons water, en houden onze steden
leefbaar. Naast het organiseren van een
workshop in Duitsland, hielden we in
2021 ook verschillende bosbadworkshops
in drie projectsteden.

In 2021 doneerden 272 mensen zo’n 19.593,65
euro aan feest- en herdenkingsbossen. In totaal
werden 6 geboortebossen verwezenlijkt, een
herdenkingsbos, twee huwelijksbossen en twee
verjaardagsbossen.
Een feestbos dat eruit sprong was het huwelijksbos
van Kim Devos en Guy Dedeyn. Dankzij hun
donateurs zamelden ze meer dan 10.000 euro in en
plantten daarmee een huwelijksbos in Erpe-Mere.

BOMEN
MET EEN
BOODSCHAP

CORPORATE
FUNDRAISING OF
SPONSORING

In 2021 doneerden 1092 mensen
samen zo’n 69.650,50 euro aan
bomen met een boodschap. Naast
welkome steun voor onze algemene
werking, konden met deze fondsen
in totaal 5175 boompjes geplant
worden.

In 2021 werd ongeveer 273.280,5 euro
gesponsord door bedrijven.
Een van die sponsors is Ordina, een bedrijf
met de ambitie om jaarlijks ca. 15 ha grond
aan te kopen en te bebossen met de hulp
van BOS+. In 2021 vond BOS+ een grond van
13,6 hectare in Pelt. Dit terrein zal op termijn
opengesteld worden voor publiek, nadat we het
dit plantseizoen zullen bebossen.

PARTNERS
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FEESTBOSSEN EN
HERDENKINGSBOSSEN

LOREM IPSUM

BOS EN GEZONDHEID

Een portret van BOS+ medewerkster en
de bemodderde benen van haar peuter
sierde een ‘vrouwen in de wetenschap’tentoonstelling in het natuurhistorisch
museum in Brussel en in het planetarium
van de koninklijke sterrenwacht. Het
portret vestigde de aandacht op het
aantoonbare positieve effect van spelen
in de natuur op de motorische en
emotionele ontwikkeling bij kinderen.

In 2021 namen maar liefst
240 scholen en tienduizenden
kinderen deel aan de wedstrijd
van de Week van het Bos. Een
veelvoud daarvan ging met ons
educatief pakket aan de slag.

In 2021 doneerden zo’n 2325 mensen samen
244.216,34 euro aan BOS+ Tropen en Vlaanderen.
27.031,50 euro daarvan ging naar het
Klimaatbossenfonds. Dit is het fonds waarmee
BOS+ haar bebossingen uitvoert in Vlaanderen en
in het Zuiden.
In totaal kwamen er in 2021 36.661,32 euro aan
algemene donaties binnen voor BOS+ Vlaanderen
en 29.834,86 euro voor BOS+ Tropen. Deze
algemene donaties worden ingezet voor projecten
die meer omvatten dan enkel bebossingen.

Via het platform Clearing House voert
BOS+, samen met 26 partners uit
Europa en China, casestudies uit naar
hoe urbaan groen kan bijdragen aan
meer veerkrachtige samenlevingen.
Daarnaast worden door het platform
decision-support tools ontwikkeld voor
beleidsmakers en wordt het bewustzijn
vergroot van het belang van groen in de
stad door educatieve pakketten aan te
bieden. In 2021 namen zo’n 70 mensen
deel aan een workshop in Barcelona over
een educatief pakket voor scholen. De
webinar over het pakket werd door 202
mensen bekeken.

E D U C AT I E V E P R O J E C T E N

WEEK VAN
HET BOS

INKOMSTEN

STADSGROEN
VOOR EEN
VEERKRACHTIGE
SAMENLEVING

E D U C AT I E V E P R O J E C T E N

E D U C AT I E V E P R O J E C T E N
VERGROENINGSTRAJECTEN

B O M E N I N D E S TA D

30 DAGEN, 30
MINUTEN BEWEGEN
IN HET GROEN
Ook in 2021 bewogen weer heel wat mensen
30 dagen lang 30 minuten in het groen.
Zo’n 7500 mensen schreven zich in voor de
challenge, dat is opnieuw een pak meer dan
2020.

HOIMA DISTRICT
FARMERS
ASSOCIATION

