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Meer info: 
www.provincieantwerpen.be > werk mee aan een beter klimaat wereldwijd

1  WIJ STELLEN ONS AANBOD 
AAN JE VOOR!

Heeft jouw stad of gemeente interesse? 
Dan brengen wij jouw bestuur en BOS+ 
samen. We lichten het project toe. Jouw 
bestuur kiest om al dan niet aan te sluiten 
en welk budget jullie toekennen aan 
bosherstel, bosbescherming & biodiversi-
teit.

Met het oog op klimaatneutraliteit en 
vervolgens –positiviteit is ook CO₂-
compensatie via bosherstel wereldwijd 
mogelijk. Uiteraard als aanvulling op de 
beperking van CO₂-uitstoot en extra 
bosaanplant op het eigen grondgebied. 

2 WIJ ZORGEN VOOR EEN OVER-
EENKOMST OP MAAT VAN 
JOUW BESTUUR!

De provincie biedt jouw bestuur een 
modelovereenkomst om aan te sluiten bij 
het BOS+ project. In deze overeenkomst 
nemen we de doelen en het voorziene 
budget van jouw stad of gemeente op, 
gekoppeld aan de resultaten te behalen 
door BOS+. Bovendien krijgt jouw bestuur 
via deze weg toegang tot alle projectinfo 
en bijhorende communicatiematerialen.

3 WIJ BIEDEN MEERWAARDE 
MET DIT PARTNERSCHAP!

Via de provincie kan jouw lokaal bestuur 
rekenen op uitwisseling en netwerking 
rond dit engagement met andere 
betrokken steden en gemeenten en BOS+. 
Zo bouwen we samen aan 1 sterk verhaal, 
zowel wereldwijd als in onze eigen regio!

De provincie Antwerpen staat voor je klaar!

INTERESSE? SLUIT AAN BIJ HET BOS+ PROJECT, BINNEN HET  ANTWERPSE PROVINCIALE PARTNERSCHAP!
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Contact: Liesbeth Andries, Mondiaal Beleid

03 240 56 53   |   liesbeth.andries@provincieantwerpen.be

De provincie Antwerpen engageert zich 
voor een sterker klimaat en zet in op meer en beter 

bos. Dit doen we zowel in onze eigen regio als wereldwijd. 
In samenwerking met BOS+ realiseert de provincie Antwerpen 

bosherstel en -bescherming in Peru. 
Dit project besteed ook ruim aandacht aan het stimuleren van de 
biodiversiteit en aan de duurzame socio-economische ontwikkeling van de 
lokale bevolking. Op deze manier gaan het streven naar klimaatdoelen en 
mondiale samenwerking hand in hand. Een win-win voor natuur én mens!

Zet in op bosherstel, 
bosbescherming en 

biodiversiteit in Peru.

Werk mee aan 
een beter 
klimaat 
wereldwijd!


