ODE AAN HET LANDSCHAP

EEN TRADITIE
VAN BOSAANLEG
ROBURBOS ALS UITDAGING

Onze geschiedenis laat zien dat
we een traditie van bosaanleg
hebben. Naast de jaarlijkse
locaties van de boomfeestdag,
hadden we ook grote [jubileum]
acties zodat ook individuele
natuurliefhebbers hun aandeel in
een nieuw bos konden krijgen.
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NIEUW BOS

22

Enkele voorbeelden zijn het Limburgerbos van 1973 bij de Bergse
Heide. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw kwam er aandacht
voor de stikstofproblematiek en
voerden we samen met de Milieufederatie Limburg de actie ‘een bos
van de toekomst’ om gemeentes te
stimuleren. Groots was de Millenniumactie rond 2000 waarbij we
een jaar lang iedere dag in Limburg
een boom plantte, en aansluitend
een ruim 5 ha groot bos aanlegden
op het plateau grenzend aan het
Cannerbos. In 2003 ontstond het
Mescher Plukbos als een prototype
van een ‘voedselbos’. We zetten
bosaanplant door met in 2010 het
208 jaren bos in ‘Hoek van Holland’
bij Velden ter gelegenheid van
het samengaan van de gemeente
Arcen en Velden met Venlo. In 2013
gevolgd met het Hoogcannerbos,
grenzend aan het eerder aangelegde Millenniumbos. In 2019 konden
we aan de rand van het Zwart
Water samen met de gemeente

Venlo het AZC-bos aanleggen.
Dankzij de steun van Trees for All
werd in 2020 ruim 4 hectare bos
aangelegd aan de rand van het
Zwart Water. Dat laatste bos was
de, zeg maar gerust vliegende, start
van onze plannen om samen met
de Limburgers 30 ha bos aan te
gaan leggen in de komende jaren.
En toen kwam het Weerterbos…

PLAN MAKEN?
METEEN UITVOEREN!

We hebben de afgelopen jaren
onze natuurgebieden ‘uitgeplozen’
op geschikte locaties voor bosaanleg. Er leken mogelijkheden voor
5 hectare nieuw bos grenzend aan
het Weerterbos. We hoopten in
dit Jubileumjaar samen met onze
Beschermers de eerste aanzet
daarvoor te geven. Alles kwam in
een stroomversnelling toen onze
Bedrijvenstichting Robur van onze
plannen hoorden. Zij schonken
meteen € 50.000,- omdat het plan
aansluit bij duurzaam ondernemen.
Snel daarna kwam daar de bijzondere steun van Advantive bij. Ook
de Gemeente Nederweert en de
Provincie Limburg haakten aan.
Met al deze steun bij elkaar kunnen we dit jaar al 3,5 ha beplanten
van de 5 ha beschikbare grond.

tekst: edmond staal

Gelukkig krijgen we altijd veel hulp uit de
samenleving, zoals bij de aanleg van het
Mescher Plukbos in 2003. Vele handen
maken licht werk, maar ook vies.
Foto’s Gerrit Lenting en Edmond Staal.

NEEM EEN AANDEEL
IN ONS NIEUWE
JUBILEUMBOS

Wat zou het mooi zijn als we ons
jubileumjaar in december kunnen
afsluiten met de aanplant van
het hele bos van ruim 5 ha. Helpt
u mee met uw eigen bosaandeel?
Maak € 25 over op NL 63 ABNA
04 8407 4628 ten name van
Stichting het Limburgs Landschap onder vermelding van uw
adresgegevens en bosaandeel.

ROBURLID ADVANTIVE NEEMT
GROOT AANDEEL IN UITBREIDING
WEERTERBOS

ICT-dienstverlener maakt duurzaamheid zichtbaar

V.l.n.r.: Peter Thissen, voorzitter Stichting Robur – Bedrijven voor
Het Limburgs Landschap, Willemjan van Laarhoven en Joep Vijen,
beide directeur van Advantive. Foto Henk Heijligers.
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Willemjan van Laarhoven en Joep Vijen zijn beide directeur
van Advantive uit Weert. “We zijn ervan overtuigd dat je
een bedrijf alleen duurzaam kunt ontwikkelen als je goed
voor je mensen zorgt en ook goed voor je omgeving. Dat
is een concrete beweging die we willen maken. We krijgen
natuurlijk allemaal mee wat er op wereldschaal gebeurt.
Bijdragen aan de broodnodige verandering is dus ook
onze verantwoordelijkheid. We werkten eerst door heel
Nederland, maar we merkten dat ons team niet gelukkig
werd van al die kilometers maken. En het paste ook niet
bij onze visie om een duurzaam bedrijf te zijn. We zijn ons
gaan concentreren op Noord-Brabant en Limburg. Met
onze ICT-oplossingen ‘in the cloud’ en ons werk gebruiken we energie. We waren op zoek naar projecten om die
te kunnen compenseren. We leverden al een bijdrage aan
kleine projecten via organisaties die elders op de wereld
bomen planten. Maar we wilden liever dichtbij huis de
duurzaamheid vergroten en ook een voorbeeld zijn, ook
al is het duurder om hier in Nederland te compenseren.
Ook wilden we de garantie dat ‘ons’ bos een duurzame
toekomst heeft. Je plant tenslotte voor de komende generaties. Dat vinden we belangrijk voor ons team, hun gezinnen en voor onze klanten. Ik ben dus gaan rondbellen.
Omdat we in Weert zitten en we vaker in het Weerterbos
wandelen hebben we contact opgenomen met Het Limburgs Landschap. De dag erop werden we al teruggebeld
en bleek dat Het Limburgs Landschap plannen voor een
nieuw bos had. Vlakbij Weert nota bene! Toen konden
we snel slagen maken. Als professionele organisatie
die al 90 jaar bestaat kon Het Limburgs Landschap de
deskundigheid en duurzaamheid leveren die we zochten.
Het geeft energie om te merken dat de eerste bomen
in november van dit jaar al de grond in gaan. We hopen
dat anderen aansluiten zodat het hele bos in één keer
aangelegd wordt. Daarnaast gaan we onze dienstverlening verder verduurzamen door het aanbieden van CO2
compensatie aan onze opdrachtgevers.”
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