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  España se calienta



  Madrid: klimaatuitdagingen 



Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw 

Onderneem nu actie

Als we niet onmiddellijk actie ondernemen, kunnen de 
gevolgen rampzalig zijn voor zowel ecologische als 
industriële systemen 

Er moet op vele fronten actie worden ondernomen, maar de 
realiteit toont aan dat de industrie en sommige regeringen 
veranderingen tegenhouden/vertragen. 

Een mix van oplossingen om CO2-uitstoot te verminderen is 
noodzakelijk: hernieuwbare energie, voeding, reisgedrag etc.

Daarnaast wordt footprint compensatie steeds belangrijker. 
Maar wél op transparante wijze (geloofwaardigheid). 
Veel mensen willen zelf in actie komen, maar hoe, wat, waar?     



  Life Terra: 500 miljoen bomen in 2025
Life Terra heeft als missie om de komende 5 jaar op een ecologisch verantwoorde 
manier 500 miljoen bomen te planten in Europa. Daarbij betrekken we kinderen, 
volwassenen en bedrijven, om bewustzijn te creëren over klimaatverandering, en 
om zoveel mogelijk mensen een concrete bijdrage te laten leveren door het 
planten van bomen. 

Doelstellingen 2025



  Wat maakt ons uniek

Plant de juiste boom op de juiste plek

Volg elk geplante boom via onze innovatieve 
monitoring tool

  Het bouwen van communities

  Kennisdeling toekomstige generaties

  Impact op een globale schaal





  Krachtig pact
Consortium van 16 partners uit 8 EU landen

Ons project wordt gesteund door de Europese Commissie (LIFE-programma)



Biodiversiteit
Minimaal 8 soorten (mixed forests vs monocultures) 
Aangepast aan lokale omstandigheden (native species)  

Testen van klimaatbestendige soorten (Klimawald D’land) 

Groene infrastructuur
Connectors / eco-corridors 
Restaureren van beschadigde gebieden 

Combinatie bomen en struiken, pioneers vs schaduw, loofboom 
vs naaldboom 

Betrekken lokale boeren, imkers, natuurorganisaties, etc.

Support van experts (UB, WUR, Crowther Institute, …)  



Business model
Gratis plantmateriaal en aanplant voor landeigenaar. 
Commitment onderhoud & minimaal 40 jaar geen kap  

Bedrijven: adoptie van 1.000, 5.000, 25.000 bomen 
(1.000 bomen = 1 ha = 200 T CO2 eq. = €5.000 = 
€25 T CO2 eq.)

Burgers: deelnemen aan plantevenement (€7) of 
Adopt / Gift a Tree (€5)
Optie: “Legacy forest” met je eigen familienaam

Bedrijven: teambuilding, CSR, offset & tree portal 
embedden op eigen website, social media, ...



Winnaars “Bosque Metropolitano Madrid”
Volterra Ecosystems - LOLA Landscape Architects - 
Burgos y Garrido Arquitectos

Lote 1 CORONA NOROESTE “ENTRE MONTES NATURALES”
(conexión Montes del Pardo, Valdelatas-Casa de Campo; eje 
fluvial de río Manzanares y parajes de Valdegrulla y Valverde)

Impuls groene infrastructuur
Connectors / eco-corridors
Lokale biodiversiteit 
Klimaatbestendigheid 
Carbon credits 

Support Life Terra → burgers, scholen, Tag your tree  

Meer informatie: sven@volterra.bio 
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