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We planten
een bos

in Schoten!



4planet is een vzw die begin 2022 werd opgericht door enkele ondernemende dames (Karen
Gysen, Lynn Mikolajczak, Ellen Saveniers, Chantal Smedts en Vera Smets).

Onze missie: wij willen kleinschalige projecten bedenken en organiseren die de
klimaatopwarming tegengaan. Meer info op www.4planet.be  

We hebben 4 kernwaarden: act, tell, inspire, connect.

Ons eerste project sluit helemaal aan bij onze kernwaarden.
Act:
We zijn niet van plan vele studies over het klimaat te maken, die zijn er al genoeg. Wij willen
de handen uit de mouwen steken en dingen doen. Daarom zijn we heel blij ons eerste project
voor te stellen. Op 11 december gaan we een bos planten op de paardenwei in de wijk de
Zeurt - Schoten.

Tell:
Wanneer het klimaat in het nieuws komt, is dit vaak slecht nieuws. Terecht, want het klimaat
is er niet goed aan toe. Maar wij willen een ander geluid laten horen. Wij willen mensen hoop
geven.

Inspire:
‘Als enkele madammekes iets kunnen doen tegen klimaatopwarming, dan kunnen wij dat ook!’
We hopen dat we anderen kunnen inspireren om ook aan de slag te gaan. 

Connect:
Wij hebben niet de knowhow in huis om een bos te planten. Daarom zijn we op zoek gegaan
naar partijen die ons kunnen helpen. 
Wij hebben geen geld om grond te kopen daarom stapten we naar de gemeente met de vraag
of er op het openbaar domein een plek was die we mochten bebossen. De paardenwei bleek
de ideale plek. Via de gemeente kregen we ook hulp voor de verschillende juridische
aanvragen die nodig zijn.
Wij weten weinig over bomen en nog minder over aanplanten. Via de gemeente kwamen we in
contact met Bos+. Zij hielpen ons met een deskundig plantplan en subsidieaanvraag. Via Bos+
konden we ook een donatiepagina aanmaken: https://bosplus.be/acties/we-planten-een-bos-
in-schoten/
Omdat we inclusie belangrijk vinden contacteerden we Aralea om het terrein voor te
bereiden. Ook hier werden we warm ontvangen.
Op de volgende bladzijden stellen de verschillende partners zich voor. 
‘To connect’ zal ook een belangrijk element zijn in de plantactiedag. Samen met Schotense
scholen, jeugdbewegingen, vrijwilligers,… willen we van 11 december een inclusief feest
maken!

http://www.4planet.be/
https://bosplus.be/acties/we-planten-een-bos-in-schoten/


4planet vzw deed een voorstel om op grond van de gemeente Schoten een indrukwekkende
boszoom aan te planten. Op een grasland dat ooit bos was, meer dan driekwart eeuw
geleden, en op het Gewestplan nog altijd “bosgebied”. Een zone tussen het park van het
Vlaams Gewest Vordenstein en de meer noordoostelijke boscomplexen van de Zeurt tot aan
het Fort van Schoten. 
Walter Brat (Schepen Milieu) “Verbindingen maken, biodiversiteit verhogen, natuur voor
mens en dier. Daar zetten we onze schouders onder en we zijn blij dat de kersverse vzw
4planet onze gemeente heeft uitgekozen voor een eerste bosaanplant met centjes uit
crowdfunding.
Daarom stellen we zeker een stuk grond ter beschikking, en hopen samen met 4planet, de
wijk Zeurt, de scholen, Agentschap Natuur & Bos dat dit een eerste groene parel mag worden
van een snoer van nieuwe bossen”.

De gemeente Schoten is één van de dichtst beboste gemeenten in de provincie Antwerpen.
Maar dat neemt niet weg dat er elk jaar nog veel m2 beboste oppervlakte sneuvelt. De
meeste bomen worden niet meer gekapt omwille van economische bosbouw maar omwille
van stedenbouwkundige ontwikkelingen, ook al is de gemeente met haar kapreglement erg
streng, met kapvergunningen gekoppeld aan een verplichte heraanplant

“Daarom is het voor het lokaal bestuur ook belangrijk om bossen aan te planten. Veel plaats
hebben we helaas niet, omdat de gemeente al sterk bebost is, maar in het licht van de
klimaatswijziging, de noodzaak aan CO2-adaptatie en biodiversiteitsredenen, willen we elk
project dat meer bos oplevert steunen” aldus de milieuschepen.

Of dat nu gaat om enkele fruitbomen in het kader van onze actie “klimaatkapitaal”, of het
aanplanten van “kloempen” in de Bonte Hanek, of het bebossen van restpercelen en
plantsoenen, de gemeente ondersteunt deze initiatieven. Zelfs hebben we de laatste 2 jaar
ook geïnvesteerd in 3 Tiny Forests. Walter Brat vervolgt “De gemeente ondersteunt ook al
jaren de burgers om in de tuin natuurlijke hagen en vogelbosjes aan te planten, en dat met
onze “behaagactie” met Natuurpunt, in de regio gerekend tot een van de succesnummers
van deze campagne. Verder steunen we ook aktief het Regionaal Landschap De Voorkempen
en het GroenKruis om een groene gordel te creëren in de Voorkempen”.



Meer en beter bos, dat is al meer dan 50 jaar de missie van BOS+. Die vervullen ze door zelf
bomen aan te planten. Door ontbossing tegen te gaan. Door mensen warm te maken voor
bos. Ze doen het hier, maar ze nemen het ook op voor tropisch bos. Want de wetenschap is
duidelijk: bossen zijn één van de meest efficiënte middelen die we hebben om de
klimaatontwrichting en de biodiversiteitscrisis tegen te gaan. Bossen zijn bovendien
schatkisten vanbiodiversiteit, een hernieuwbare grondstof, een grote gezondmaker en
simpelweg wonderschoon en magnifiek.
4planet vzw klopte met een grond aan bij BOS+ om er één van hun dromen te verwezenlijken:
een bos4planet aanplanten. BOS+ twijfelde er geen seconde aan het project te
ondersteunen, omdat 4planet vzw, net als BOS+, als geen ander het belang inziet van bos
voor (de toekomst van) onze planeet. Via het Bosfonds van BOS+ konden zij de nodige hulp
krijgen bij het waarmaken van hun plannen.

“Particulieren, overheden, organisaties en bedrijven kunnen bij het Bosfonds van BOS+
terecht indien zij hun grond willen bebossen. BOS+ gaat vervolgens op zoek naar een
geschikte sponsor die de bebossing kan financieren vanuit het Bosfonds” legt Rik Debeer,
bebossingsexpert bij BOS+, uit.

Via het Bosfonds ondersteunt BOS+ de bebossing van 4planet vzw inhoudelijk en
administratief met een plantplan, een vergunningsaanvraag, de subsidieaanvraag en het
aanvragen van de offertes voor het plantgoed. Ook de organisatie van de plantactie en het
begeleiden van de aanwezigen wordt mee door BOS+ gerealiseerd. 

Wat 4planet vzw extra bijzonder maakt is dat zij de financiering van de bebossing van de
grond (naast het vinden van de grond) ook voor hun rekening nemen. Zo spijzen ze het
Bosfonds waarop zij voor de bebossing beroep doen. 

“Om de fondsenwerving zo vlot mogelijk te laten verlopen hebben we 4planet vzw ons nieuw
‘Schiet in Actie-platform’ voorgesteld, waarmee we met lancering van onze nieuwe website
een maand geleden uitpakten. Donateurs krijgen op de pagina een woordje uitleg over de
actie en kunnen er doneren, 4planet vzw kan via het platform het reeds verzamelde bedrag
en de donaties opvolgen” duidt Tillia, communicatie- en fondsenwervingsmedewerker bij
BOS+.

Contactgegevens BOS+:
www.bosplus.be
Tillia Eestermans, Communicatie en fondsenwerving : 0477 38 57 29,
tillia.eestermans@bosplus.be
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bosplus.be%2F&data=05%7C01%7Ctillia.eestermans%40bosplus.be%7Cf5cffe7b4dcb43ba99a908daa551da8e%7C1e23fee9bf2b492dbbd9dc4f938de459%7C0%7C0%7C638004068209130891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mg2oiTK8F3OrZB9SXc4mGQ987%2F%2FYnG4rnMrbuV%2BDSlA%3D&reserved=0
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Aralea verleent bijzonder graag haar steun aan de bosplantactie van 4planet vzw, voorzien
op 11 december 2022 op de paardenweide van de Zeurt.
Als gevestigde waarde in groenonderhoud is het Maatwerkbedrijf Aralea uit buurgemeente
Brasschaat de geknipte partner om vanuit hun ervaring en expertise deze actie mee vorm te
geven.

Aralea vzw vierde zopas nog haar 40-jarig jubileum en de ingebruikname van een nieuw
hoofdkantoor, weliswaar twee jaar na de voorziene datum toen een spelbreker genaamd
CV19 tot uitstel dwong. 

Naast de ruimste aandacht voor de mens achter de collega, blijven ook ethisch handelen,
duurzaamheid, inclusiviteit, ‘samen groeien’ en ondernemingszin sleutels waarmee Aralea
haar toekomst verder blijft ontsluiten.

Alle vragen zijn welkom bij André Ernst, communicatie en marketing bij Aralea.
communicatie@aralea.be
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