Plant Trees. Grow Forests.
Restore Earth.

Let’s plant together
#climateactionnow
Herstel onze Aarde nu!

Waarom bomen?

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze
eeuw. Als we niet onmiddelijk actie ondernemen,
zullen de gevolgen desastreus zijn voor zowel
ecologische als industriële systemen.

De natuur biedt ons een hoogst effectieve, betaalbare
en makkelijk opschaalbare oplossing. Bomen planten is
de minst dure en meest effectieve oplossing om
koolstof af te vangen uit de atmosfeer. Recente
studies* hebben hard bewijs gevonden dat het planten
van bomen de meest doeltreffende optie voor
klimaatverandering is die vandaag beschikbaar is.

Voor het beperken en verwijderen van
koolstofemissies is een mix van oplossingen nodig.
Veranderingen in de wijzen waarop we energie
opwekken, bewegen en eten, zullen helpen om
toekomstige emissies te beperken. Koolstofafvang- en
opslagtechnologiëen zijn belangrijk om te ontwikkelen,
maar nog steeds inefficiënt, ongeschikt om op te
schalen en extreem duur.

Bomen planten met Life Terra stelt je in staat om:

We ondersteunen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN:

▪ Je medewerkers, klanten en andere
belanghebbenden bij planting events te betrekken
▪ Je eigen bomen in onze app te monitoren en te
volgen
▪ Je koolstofvoetafdruk te verminderen
▪ Een positieve impact op gemeenschappen te hebben
▪ Een tastbare en relevante klimaatimpact te leveren
▪ Een relevante bijdrage te leveren aan duurzame
ontwikkelingsdoelen
▪ Onderdeel te zijn van een unieke beweging om onze
planeet te vergroenen

*Gebaseerd op studies uit het speciale rapport Klimaatverandering en Land (IPPC), Het globale boomherstelpotentieel (Science Magazine); De triljoen bomen oplossing (Crowther Institute);
Drawdown (Paul Hawken).

De Europese Commissie ondersteunt Life Terra via het LIFE programma

500 miljoen bomen in 2025
Laat een positieve erfenis achter!
Life Terra is een stichting met een missie om onze verbinding met de aarde te herstellen en om
mensen in staat te stellen om nu impactvolle klimaatactie te ondernemen. We faciliteren bomen
planten, voeden toekomstige generaties op, en ontwikkelen boommonitoring-technologie.

Onze doelen
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Betrekken

Verbinden

Innoveren

Inspireren

Betrek een record aantal
inwoners en
belanghebbenden om
klimaatactie te
ondernemen door het
faciliteren van het planten
van bomen

Verbind deelnemers via
een innovatief web
platform en app om het
aanplantproces te
stroomlijnen

Innoveer met monitoringen satelliet- technologieën
om burgers en
specialisten te voorzien
van precieze en heldere
gegevens over geplante
bomen

Inspireer de volgende
generatie EU-inwoners om de
uitdagingen van de
klimaatverandering het hoofd
te bieden, d.m.v. een uniek
STEM gebaseerd
onderwijsprogramma voor
duurzaamheid

Wat maakt ons uniek
▪ Plant de juiste boom op de juiste plaats,
deel kennis en expertise
▪ Monitor elke geplante boom, met ons
unieke trackingsysteem
▪ Voed toekomstige generaties op over
duurzaamheid en klimaatverandering
▪ Vorm gemeenschappen, want bomen
planten heeft impact op de samenleving als
geheel

De Europese Commissie ondersteunt Life Terra via het LIFE programma

Onze doelen voor 2025
We zijn ambitieus omdat we weten dat de wereld #climateactionnow massaal nodig heeft
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schoolklassen

Impact op globaal niveau
Handel lokaal, denk globaal

Krachtig verbond
We zijn er trots op om samen te werken met 16 partners uit 8 EU-landen die expertise, kennis en netwerk
samenbrengen in implementatie, technologie, onderwijs en communicatie. Ons project is goedgekeurd en
wordt ondersteund door de Europese Commissie via hun LIFE programma.

De Europese Commissie ondersteunt Life Terra via het LIFE programma

