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Urgenda start in 2019 de Gelderse Bos Battle: we gaan op zoek naar
ruimte voor nieuwe natuur. Met meer bomen zetten we een eerste
stap om CO2 uit de lucht te halen, als extra oplossing om snelle
opwarming van de aarde tegen te gaan. Bomen kunnen in belangrijke
mate bijdragen aan een oplossing voor twee dringende problemen:
klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Bossen herbergen
tal aan diersoorten, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en
verkoeling. Iedereen kan meedoen, van burger tot bedrijf tot school tot
energiecoöperatie!

WAAROM MEEDOEN?
• Meer biodiversiteit, in de vorm van
bomen, planten, vogels en insecten;
• CO2 terug vangen uit de lucht en
uitstoot tegengaan;
• Schonere lucht en verkoeling op hete
dagen;
• Minder bestrating en betere afwatering;
• Meer ruimte voor recreatie en blije
burgers
• Urgenda helpt mee om de mooiste
plannen waar te maken.

Wat is de Bos Battle?
Tijdens de Bos Battle wordt heel Gelderland uitgedaagd om ruimte te
vinden voor bos en natuur, en om innovatieve vergroeningsplannen
in te dienen.
• Zoek ruimte voor bomen! Of u nou burger bent met land; een
boer met interesse in agroforestry of houtwallen; een bedrijventerrein met lege plekken; een gemeente met kale hectares.
• Stuur ons de leukste en meest ambitieuze groenplannen: van
vlinderbossen op het schoolplein, bedrijfspanden met groene
daken, groene industrieterreinen, een windmolenbos, hulp voor
koolstofboeren, bijenlinten, noem maar op!
• Urgenda koppelt de plannen aan elkaar waardoor de plannen
groter en mooier worden.
• De mooiste plannen krijgen een podium voor een jury en pers
tijdens de Urgenda Regiotour Gelderland, 8 mei 17.00-20.00 uur.

2030 energieneutraal, het kan als je het wilt
De afgelopen jaren is de CO2 uitstoot niet verminderd. Tegelijkertijd
is de biodiversiteit drastisch afgenomen. Urgenda wil in 2019
een grote eerste stap maken om CO2 vast te leggen in bos en
natuurgebieden en daarmee biodiversiteit te verbeteren. Urgenda
werkt hiermee samen met overheden, bedrijven, burgers en
natuur- organisaties zoals Natuurmonumenten en Stichting Trees
for All.
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Meld uw plek of plannen aan door vóór 10 april te
mailen naar hanneke.van.ormondt@urgenda.nl
en presenteer uw plan voor jury en pers tijdens de
Urgenda Regiotour Gelderland, woensdag 8 mei
van 16.30 – 20.00 uur.

