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A legacy that matters
 
Welkom bij de december 2022 edi�e van de Life Terra Nieuwsbrief.
 
Wil je meer weten over Life Terra of een boom adopteren? Kijk op onze website.

Lees hier meer over Life Terra

Recente projectactiviteiten
 
Life Terra viert eerste miljoen geplante bomen met Nico Rosberg
 
Na jaren werk kan Life Terra officieel aankondigen dat de eerste miljoen bomen zijn geplant! Het 
mijlpaal evenement vond plaats op 2 december op Sardinië, waarbij Formule 1-wereldkampioen 
en duurzaamheid ondernemer Nico Rosberg de honneurs bij de symbolische aanplant waarnam. 
Het doel is nu verder te groeien en meer bomen in heel Europa te planten. Wil je ook bijdragen 
aan de Life Terra-missie? Dat kun je doen door een boom te adopteren.
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Speciaal verslag: Het standpunt van de EU over bosbouw als CO2-verwijderaar 
 
Na de onlangs afgesloten COP27 analyseert EURACTIV in een speciaal verslag de bij de 
Europese instellingen geboekte vooruitgang met betrekking tot de goedkeuring van een 
certificeringsregeling voor koolstof verwijdering zoals in de bosbouwsector. Hoewel er geen 
overeenstemming kon worden bereikt over de vaststelling van mondiale criteria, wordt er binnen 
de EU gewerkt aan een nieuwe wet die de absorptie van koolstof moet verbeteren. Voor meer 
informatie kun je alle vijf artikels hier lezen. 
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Overlevingspercentage van jonge bomen: hoe te verbeteren?
 
Eenmaal in de grond worden de Life Terra bomen niet vergeten. De plaatselijke teamleden 
komen regelmatig terug om het overlevingspercentage te controleren en waardevolle lessen te 
leren over hoe het in de toekomst beter kan. 
Recentelijk zijn zowel in Spanje als in Duitsland monitoring activiteiten uitgevoerd, met vaak 
tegenstrijdige resultaten. De redenen voor het al dan niet gedijen van bomen die op verschillende 
plaatsen zijn geplant, zijn niet onmiddellijk bekend, maar variëren van klimaatomstandigheden tot 
de kwaliteit van de bodem waar is geplant.
Als je meer wilt weten over het overlevingspercentage van de Life Terra bomen, en de redenen 
daarvoor, zijn er onlangs twee verhelderende artikelen gepubliceerd over de Spaanse en Duitse 
projecten. 
 

Nieuwe video: planting met syntropische technieken
  
 
Weet je wat syntropische landbouwtechnieken zijn? Syntropische technieken zorgen voor een 
meer natuurlijke groei van de bomen na verloop van tijd. Maar om meer te weten te komen, 
raden wij je aan onze meest recente video te bekijken. Hierin worden deze principes uitgelegd 
aan de hand van het voorbeeld van meer dan 1000 bomen die op deze manier samen met Life 
Terra zijn geplant.
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Wat vind je van onze nieuwsbrief?
 
Wij zijn altijd op zoek naar input om de inhoud van onze nieuwsbrief te verbeteren en de missie 
en de voortgang van ons project uitgebreider toe te lichten. Heb je een paar minuten de tijd om 
ons jouw feedback te geven? De link naar onze enquête vind je hier. 
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Lokaal Nieuws
 
Een plantseizoen waarin klimaatverandering wel heel dichtbij komt… 
In de afgelopen maand werd de impact van klimaatverandering wel heel duidelijk voor het Life 
Terra team in Nederland. Terwijl we in november events moesten verplaatsen omdat het té warm 
was, moesten we nu events verplaatsen omdat het té koud was. In november hadden vele 
bomen nog blaadjes door de warmte waardoor we niet konden planten. Pas half november werd 
het koud genoeg om te beginnen. Het is belangrijk dat de bomen (bijna) geen blaadjes meer 
hebben voordat je ze plant, omdat het van belang is dat alle energie van de jonge boom die 
geplant wordt naar de wortels gaat. Dit zorgt ervoor dat de boom goed kan wortelen en groeien. 
Als een jonge boom nog veel blaadjes heeft gaat veel energie naar de bladeren in plaats van 
naar de wortels, hierdoor zal de boom niet goed aanslaan. In december moesten we het planten 
verzetten door de vorst. Als je in een bevroren grond gaat planten zullen de wortels van de jonge 
boom bevriezen waardoor die het niet zou overleven. De koudegolf leverde wel weer vrolijke 
schaatstaferelen op. De impact van klimaatverandering deze maand maakte het nog duidelijker 
waarom het belangrijk is om klimaatactie te nemen. Let’s plant together! 
 

Natuur en gezonde werknemers
Uit verschillende onderzoeken van de Wageningen Universiteit blijkt dat een natuurlijke omgeving 
kan bijdragen aan gezondheid van mensen op verschillende manieren. Contact met de natuur 
zorgt voor meer geluk en vermindert stress. Het bevordert vitaliteit, creativiteit en stimuleert 
ontmoetingen tussen mensen. Onze nieuwe partner Arbo Unie ziet het belang van deze 
verbinding van mens met natuur en motiveert haar werknemers actief om de natuur in te gaan 
met relaties, klanten en collega’s. Buiten zijn zorgt voor blije, gezonde en productieve 
medewerkers! Samen met Life Terra heeft de Arbo Unie begin december de eerste 1000 bomen 
geplant van hun bedrijfs bos op Landgoed Eyckensteijn, waar alle medewerkers van kunnen 
genieten. We kijken er naar uit om in de komende jaren dit bos, samen met Arbo Unie, verder te 
laten groeien!
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Fijne Feestdagen van Life Terra Team NL
Het Nederlandse Life Terra team heeft afgelopen week de feestdagen al heerlijk ingeluid met een 
kerstlunch bij circulair restaurant Circl. Naast dat we heerlijk hebben gegeten van gerechten die 
gemaakt worden van voedsel wat blijft liggen, zoals ’mislukte’ groenten en ‘oud’ brood, werden 
we ook verrast met een inspirerend boek ‘The Ministry of the Future’ en onze eigen Sequoia 
boom! Deze boom zal in zijn levensspanne van soms wel meer dan 3000 jaar alle emissie van 
tenminste 1 mensenleven compenseren. Wij wensen iedereen hele fijne, groene feestdagen en 

kijken er naar uit om met jullie te planten in 2023!  
 

In de pers:
 
Nice will plant 1 tree for each inhabitant
4th Scientix Conference
Student awareness action in Greece
The challenge of urban plantings: case studies of Viladecans (Barcelona) and Las Rozas (Madrid)

Sociale media:
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Vergeet niet de sociale mediakanalen van Life Terra te volgen om op de hoogte te blijven van onze
meest recente verhalen:
 

Happy holidays from the Life Terra team!
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Schrijf je in voor de Life Terra Nieuwsbrief
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Life Terra is co-financed by the European Commission through the LIFE Programme (LIFE19 CCM/NL/001200). 
 
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The Agency does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

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