Ecoteers

Introductie
Bomen planten is een groot onderdeel van ons doel om

duurzaamheid te integreren in onze bedrijfsprocessen. Hiermee
zorgen we dat alles wat we doen een impact maakt. Zo zorgen
we samen met onze klanten (letterlijk) voor een groenere wereld.
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In 2030 willen wij niet alleen maar
bedrijven

klimaatneutraal zijn, maar onze CO2

een

uitstoot met minimaal 200% compenseren

alternatief bieden. We willen laten zien dat het
mogelijk is om goede resultaten te combineren
met duurzaamheid. Zo leveren we samen met
onze klanten een positieve bijdrage.

80.000
bomen
10 jaar

Onze filosofie
Wij combineren kwaliteit met duurzaamheid. Door
duurzaamheid leidend te laten zijn in al onze

in

beslissingen, willen we een nieuwe standaard zetten.

Wij willen op meerdere plekken in Nederland grond beplanten met
bomen. Dit kan bijvoorbeeld braakliggende grond of landbouwgrond

Het
vergroeningsproject

zijn. Vervolgens willen we dit omzetten naar nieuwe natuur. Zo kunnen
we bossen of permacultuur aanleggen en maken we gebruik van een
praktische aanpak om Nederland te vergroenen.

Wat er hiervoor moet gebeuren is het volgende:
• Oriënteren naar de mogelijkheden en complicaties
van het omzetten van het bestemmingsplan
• Om tafel komen met gemeente of provincie om
lokaal te kijken naar mogelijkheden.
• Onderzoek naar de beste en meest duurzame
bosbouw/permacultuur. Liefst met veel co2
reductie en weinig onderhoud.
• Optioneel: opzetten van een stichting

Waarom?
Nederland moet snel vergroenen om de gestelde
duurzaamheidsdoelen te behalen. Eén van de beste manieren om
CO2 uit de lucht te halen, is om dit op te slaan in planten. Dit kan
op verschillende manieren, door het aanleggen van nieuwe
natuurgebieden, planten van bomen of het introduceren van
permacultuur.

Doelstelling
CO2 opname maximaliseren
Biodiversiteit stimuleren

Hierbij moet er rekening worden gehouden met de gebieden
waarin bomen worden gepland. In sommige gebieden wordt CO2
opname gemaximaliseerd, terwijl het op andere plekken kan
zorgen voor een netto opwarming.
Een ander probleem dat wordt aangepakt door het aanleggen van natuurgebieden is de bedreiging van
biodiversiteit. Het huidige landgebruik in combinatie met vervuiling bedreigt de biodiversiteit. Dit kan weer leiden
tot het verdwijnen van belangrijke plant- en diersoorten.

Nederland vergroenen
Er zijn verschillende initiatieven in Nederland die de aanleg van nieuwe natuurgebieden of bossen stimuleren.
Zo heeft de Gemeente Drenthe verschillende subsidies beschikbaar gesteld die de transitie van
landbouwgrond naar bosbouw faciliteren. Ook in andere provincies, zoals Zeeland en Overijssel, worden
soortgelijke subsidies aangeboden.
Deze stappen zijn nodig om te voldoen aan de eisen die
zijn gesteld door verschillende organisaties, zoals Natuur
Netwerk Nederland, en het Kabinet.
Daarnaast moet ook worden voldaan aan het plan van de
Rijksoverheid, dat in 2030 zo’n 37.000 hectare meer bos
wil hebben in Nederland.

Onderwerpen onderzoek
• Soort bomen
• CO2 reductie
• Onderhoudsvereisten
• Juridische zaken (grotendeels beantwoord door Rijksuniversiteit van Groningen)
• Verantwoordelijkheid
• Verzekeringen
• Bestemmingsplannen
• Kosten
• Kosten kavel
• Kosten per boom
• Kosten onderhoud per jaar
• Extra mogelijkheden
• Banen creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
• Fruitbomen (extra aandacht voor het project+ sociale impact)
• Biodiversiteit verhogen

CO2 Reductie
Met het vergroeningsproject willen we zoveel mogelijk CO2
uit de lucht halen en vastleggen in bomen en planten. Hierbij
moeten verschillende afwegingen worden gemaakt:
• Hoeveelheid CO2 opname per boom/plantsoort
• Resistentie bij uitzonderlijke omstandigheden (kou, vorst,
droogte)
• Berekening totale CO2 reductie
• ‘Hoogste impact’ gebieden (stedelijk vs platteland)
• Onderhoud per boomsoort

Doelstelling
CO2 opname maximaliseren &
Onderhoud minimaliseren

Juridische zaken
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheid bij ongevallen/dumping
Bestemmingsplannen
Opzetten van een stichting
Belastingzaken
Omzetten braakliggende grond/landbouwgrond naar
natuurgrond

Doelstelling
Een volledige juridische analyse

Financieel
• Kosten van een kavel
• Kosten onderhoud
• Kosten per boom
• Belastingen (bosbouwvrijstelling, betaald/vrijwillig onderhoud)
• Opzetten van een stichting
• Mogelijkheid subsidie aanvragen
• Samenwerking met verschillende partners

Doelstelling
Overzicht van alle kosten

Concept tijdlijn
ONDERZOEK
In de onderzoeksfase kijken we naar alle zaken die het

KWARTAAL 1

aanleggen van een bos kunnen beïnvloeden. De
bevinden zullen worden vastgelegd in een rapport.

PLAN VAN AANPAK

KWARTAAL 2

Naar aanleiding van de conclusies uit het
onderzoeksrapport wordt er een plan van aanpak

opgesteld. Hierin zullen alle beslissingen betreffende het
vergroeningsproject worden opgenomen.

UITROL
In Q3 & Q4 – afhankelijk van de factoren – zullen
we beginnen met het uitrollen van het plan van

Q3 & Q4
2021

aanpak. In deze periode houden we ons bezig met
het realiseren van de uitrol van het project

Vanaf 2022

Evaluatie & verdere uitrol
Een belangrijk onderdeel betreft het monitoren

en evaluaren. Zo zullen we kijken naar eventuele
proces verbeteringen, schaalbaarheid en
mogelijkheden voor replicatie. Zodat er ook na
2021 nog veel nieuwe projecten bij komen.

Dit is de concept tijdlijn zoals wij die voor ogen hebben voor de komende periode. Dit is natuurlijk sterk
afhankelijk van de factoren die nog niet helemaal duidelijk zijn. Wij gaan alles op alles zetten om in 2021
nog het eerste bos te realiseren.

