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Provinciale dienst Milieu en Natuur:

 Ondersteuning en begeleiding van gemeenten 

bij het plannen en uitvoeren van hun klimaatbeleid

 Opgehangen aan het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030

 Luik mitigatie (40% reductie CO2-uitstoot) + luik adaptatie

 Aanplanten van klimaatbomen speelt in op:

 Mitigatie: door opslag van CO2

 Adaptatie: tegengaan hittestress, natuurlijke parasol en airco, betere 

waterhuishouding, …

 Biodiversiteit

 Inhoudelijke begeleiding bij groenprojecten door partner

Centrum Duurzaam Groen vzw en Provinciaal Natuurcentrum
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Project Ruimte voor Bomen (2018 - 2022): ervaringen

 Financiering door Limburg.net (CO2-compensatiefonds)

 Doel: aanplanten van bomen op openbaar domein, binnen de bebouwde 

kom, in de woon-, werk- en leefomgeving

 Via systeem van samenaankoop: aankoop en levering van bomen is gratis, 

aanplanten moeten gemeenten zelf doen 

 Begeleiding van gemeenten door Centrum Duurzaam Groen:

 Samenaankoop organiseren (bestek, aanbesteding, logistiek)

 Advies verlenen (zie verder)

 Bomenvisie opmaken

 Resultaat: 2018 + 2019: 3000 bomen aangeplant
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Project Ruimte voor Bomen (2018 - 2022): ervaringen

 Pluspunten project:

 Samenaankoopformule: administratieve ontzorging voor gemeenten en 

lagere prijs voor bomen

 Begeleiding door CDG is voor de meeste gemeenten noodzakelijk, 

omwille van gebrek aan tijd en kennis (wat zijn geschikte klimaatbomen)

 Knelpunten project:

 Het zoeken en vinden van geschikte locaties

 Sommige gemeenten geven aan ‘geen plaats meer te hebben’ of 

geen tijd te hebben om actief op zoek te gaan naar locaties

 Begeleiding op het terrein voor het zoeken van locaties is tijdsintensief

 Gemeenten vrezen klachten van inwoners (bladval, zonnepanelen, …)
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Project klimaatbomen gouverneur/ LSM

 Verschillen met project Ruimte voor Bomen:

 Subsidie aan te wenden voor aankoop én aanplant (subsidie van 50%)

 Bomen kunnen aangeplant worden op terreinen waarvan de gemeente 

eigenaar of gebruiker is

 Streven naar optimale afstemming en samenwerking tussen beide projecten:

 Om impact van beide projecten zo groot mogelijk te maken 

 Om voordelen van beide projecten samen te voegen

 Zodat gemeenten door de bomen het bos blijven zien!
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Aanbod voor begeleiding door Centrum Duurzaam Groen

 Begeleiding wordt aangeboden voor beide projecten (via extra provinciale 

werkingssubsidie aan Centrum Duurzaam Groen)

 Wat kan begeleiding inhouden:

 Voorafgaandelijke inhoudelijke bespreking subsidieaanvragen

 Advies geven bij de keuze van locaties voor klimaatbomen 

en van de geschikte boomsoort voor die locatie

 Bomen moeten de kans krijgen om uit te groeien tot gezonde, 

volwassen exemplaren!

 Organiseren van een samenaankoop voor aankoop én eventueel aanplant 

van de klimaatbomen

 Up to date wetenschappelijke informatie geven over invloed van 

klimaatverandering op keuze van bomen (i.s.m. Provinciaal 

Natuurcentrum)



limburg.be

Extra aanbod (nog verder uit te werken)

 Communicatiemateriaal aanleveren voor communicatie naar bevolking 

(sensibilisatie en wapenen tegen klachten)

 Ontwikkelen van een ruime sensibilisatiecampagne naar de bevolking, om 

hen te overtuigen van de noodzaak van het aanplanten van extra bomen, 

ondanks de eigenschappen die als nadeel kunnen ervaren worden

 Oproep lanceren naar burgers en verenigingen om geschikte locaties 

voor het aanplanten van klimaatbomen door te geven
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Contactgegevens

 Provinciale dienst Milieu en Natuur

Ilse Van Aelst

ilse.vanaelst@limburg.be

011 23 83 69

 Centrum Duurzaam Groen vzw

Kristof Odeur

kristof.odeur@centrumduurzaamgroen.be

089 44 90 25 


