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Januari 2021
Welkom bij Life Terra's eerste Nieuwsbrief van 2021 - waarin we je op de hoogte
brengen van onze activiteiten en evenementen. Nog even kort over Life Terra: Wij
bestaan uit 16 complementaire partners, die het project ondersteunen via
onderzoek, praktische logistiek, onderwijs en media. Ons doel is om in 5 jaar tijd 500
miljoen bomen te planten, waarmee tijdens hun levensduur 100 miljoen ton CO2equivalent wordt vastgelegd.
De pijlers van Life Terra zijn:
- Aanplanten
- Monitoren
- Onderwijs
- Gemeenschap

Life Terra is een project dat
medegefinancierd wordt door EASME
via het LIFE-programma.

Lees hier meer over Life Terra

Recente activiteiten
Life Terra is tijdens de eerste 6 maanden van het project druk bezig geweest. Lees
verder om te zien wat we allemaal hebben gedaan:
Lancering van de app
De eerste versie van het Life Terra Platform wordt volgende week gelanceerd,
waarbij
mensen hun eigen bomen kunnen bekijken en taggen tijdens de
plantacties. Op het platform vindt je informatie over de bomen die er geplant zijn: de
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standplaats, de boomsoort en het evenement en de datum waarop de boom is
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geplant. Wij werken aan een innovatief monitoring systeem om je meer informatie te
geven over jouw bomen, zoals CO2-opname, hoogte, enz. Op 22 januari gingen Life
Terra en Volterra naar El Bruc en plantten en markeerden bomen om het platform en
al zijn functionaliteiten te testen.

Aanplantingsevenementen
Spanje
XTREME RACING
In december hadden we de gelegenheid om samen te werken met Nico Rosberg, de
Fins-Duitse autocoureur! Life Terra werkte samen met zijn electric racing team
'Rosberg Xtreme Racing' om bomen te planten in Aragon, een gebied in Spanje dat
zwaar te lijden heeft gehad onder bosbranden, droogte en erosie door sterke
winden. Het planten van bomen is een belangrijk initiatief om aangetast land te
herstellen en de lokale gevolgen van de klimaatverandering te helpen terug te
draaien. De bijdrage van het Nico Rosberg-team helpt de uitstoot van ongeveer 20
ton CO2 te compenseren, wat overeenkomt met de uitstoot van bijvoorbeeld 4
retourtickets Berlijn-New York.
Nico Rosberg: "Deze reeks biedt een geweldige kans om niet alleen het
bewustzijn te vergroten, maar ook aan te zetten tot actie in de strijd tegen
klimaatverandering - de grootste bedreiging voor onze planeet van dit
moment."
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Bron: Roberg Xtreme Racing
#RXR #DrivenByPurpose

Portugal: Start van Life Terra's eerste grootschalige aanplant in Portugal
Montemor o Novo, 15 Jan. 2021
Vorige week startte een spannende nieuwe fase voor Life Terra. Op de
boerderij Herdade Freixo do Meio in Alentejo werden de eerste 3.000 bomen
en struiken geplant om een gebied te herstellen dat zwaar heeft geleden onder
erosie en gebrek aan vegetatie.
Het project werd uitgevoerd namens onze partner IG&H Consulting uit
Nederland. Dit Nederlandse adviesbureau, met een vestiging in Lissabon, is
zeer begaan met haar ecologische voetafdruk en heeft een intern programma
om slimmer energiegebruik, papier & plastic besparingen op kantoor en
elektrische leaseauto's te realiseren.
Wij zijn trots en dankbaar dat IG&H Consulting Life Terra heeft gekozen om al
haar resterende koolstofemissies te compenseren.
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Life Terra Project Video is klaar!
Zie hoe Life Terra's oprichter uitlegt waarom hij denkt dat het planten van
bomen één van de meest effectieve oplossingen is om klimaatverandering
tegen te gaan en de gezondheid van onze planeet te herstellen.

Goede voornemens- hoe houden we het groen
in 2021?
Aan het begin van 2021 wil Life Terra 10 dingen voorstellen die helpen om onze
planeet te redden en die we allemaal kunnen doen:
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Media
Bekijk het laatste nieuws met betrekking tot milieu, klimaatverandering en Life Terra:
Nobel Laureates, Global Scientists call on World Leaders to Accelerate Climate
Adaptation
Rotterdam, 22 January 2021 – Today, five Nobel Laureates and more than 3,000
scientists from over 100 countries signed up to the "Groningen Science
Declaration" calling on world leaders, decision-makers and investors, to change the
way we understand, plan and invest for a changing climate to ensure we limit future
damage. The signing took place ahead of the virtual Climate Adaptation Summit
(CAS 2021) on 25th-26th January…
Carbon capture is vital to meeting climate goals, scientists tell green critics
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Engineers and geologists have strongly criticised green groups who last week
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claimed that carbon capture and storage schemes – for reducing fossil fuel
emissions – are costly mistakes. EURACTIV’s media partner, The Guardian,
reports…
Clever cocoons transform the drylands
No irrigation? No problem. These clever tree-planting cocoons can bring soil back to
life and restore dry, dusty land back to its former, greener glory.
Some deserts don’t look like the striking sands of the Sahara or the dramatic plains
of the Atacama. Desertification can happen to any land in dry areas of the world,
where there is a decline in quality of soil, vegetation, water resources or wildlife…
Bundestag to make agroforestry funding a reality
The German federal parliament (Bundestag) is to decide whether agroforestry will be
recognised as a form of land use in the future, which would make the practice
eligible for funding in the national strategic plan under the EU’s Common Agricultural
Policy (CAP). EURACTIV Germany reports…
Discover how Costa Rica has doubled its forest cover in under 30 years
Following decades of deforestation, Costa Rica has doubled its forest cover in the
last 30 years. Over half of the country’s land surface is now covered with trees,
creating a huge carbon sink and a big draw for tourists. Forest now accounts for 52%
of the country’s land surface area, up from 26% in 1983…

Social Media
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Vergeet niet de Life Terra's social media kanalen te volgen voor onze
meest recente verhalen:

Geplande evenementen
Blijf op de hoogte van de geplande Life Terra activiteiten.
Spanje
06/02/2021: Boomplantactie met families Garraf/Sitges, Catalonië
21/02: Plaatselijke beplanting in Alzira en Circ de la Safor, Valencia
24-27/02: Boomplantactie met inwoners in Granja Huerto Alegre, Granada, Andalusië
17-19-20/03/2021: Lokale boomplantactie met scholen en inwoners in Cardona,
Barcelona
20/03/2021: KRING Planting, Barcelona, Catalonië
België
25/03: Start van boomplantactie in Brussel (nog niet bevestigd)
26/03: Aanplant van populieren in Brussel (nog niet bevestigd)
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Duitsland - Noordrijn-Westfalen
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Februari 2021: Start van de professionele aanplant “Life Terra – Ehreshoven
Klimawald”
Februari 2021: Team Ehreshoven boomplantactie in Engelskirchen (nog geen datum)
27/3: Boomplantactie met inwoners in Engelskirchen
Italië
Februari 2021: Boomplantactie met onze partner AlberItalia in Viadana, Mantua
Portugal
18/02: Boomplantactie met de Fam. Serra in Louça, Cerdeira
19/02: Boomplantactie in Monte Frio, Arganil, Coimbra.
Februari/Maart: Boomplantactie met IG&H Consulting, Freixo do Meio, Montemor o
Novo (nog niet bevestigd)
Nederland
Begin 2021: Boomplantactie met Plan Boom, Noord- Brabant
Februari 2021: Boomplantactie met inwoners in Roosendaal
Februari/Maart 2021: Rotterdam/Barendrecht/Tilburg boomplantactie met bewoner
(nog niet bevestigd)
Begin 2021: Rabobank Boomplantactie in Hosterwold, Zeewolde
Griekenland - West-Macedonië
- Maart/april 2021: Plantacties in Kozani
- Maart/april 2021: Plantacties in Kastoria
- Maart/april 2021: Plantage-evenementen in Voio
Meer informatie over Life Terra vind je hier.

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
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