
Heeft jouw gemeente een concreet plan 

om meer bos aan te leggen? Groen 

Ontwikkelfonds Brabant en Trees for All 

hebben in dat geval een aantrekkelijk 

aanbod voor jouw gemeente: de Bosdeal.

Om voor een Bosdeal in aanmerking te komen is 

het van belang dat het toekomstige bos binnen de 

grenzen van het Natuurnetwerk Brabant ligt. Soms 

zijn er ook mogelijkheden voor bosontwikkeling 

aan de randen van het Natuurnetwerk. Bel of mail 

ons als je twijfelt of voor jouw plan een Bosdeal kan 

worden gesloten.

Wat houdt de Bosdeal in?

Groen Ontwikkelfonds Brabant en Trees for All 

betalen mee aan de realisatie van jouw bos!

Groen Ontwikkelfonds Brabant is bereid om, 

mits jouw plan aan de voorwaarden voldoet, 

minimaal 50% van de grondkosten en 50% van de 

inrichtingskosten voor haar rekening te nemen. 

Trees for All draagt gemiddeld ongeveer 15 % 

van de totale kosten bij. We spreken hier over een 

‘gemiddelde’, omdat het exacte bedrag afhankelijk 

is van de hoogte van de ingediende begroting en 

het aantal te planten bomen. Met de bijdrage van 

Trees for All kan plantmateriaal worden aangeschaft 

en bomen worden geplant.

Waarom is meer bos noodzakelijk ?

De aanleg van meer bos is belangrijk voor het 

klimaat en geeft een belangrijke impuls aan het 

herstel van de biodiversiteit in Brabant. Ook draagt 

het bij aan ons persoonlijke welzijn. Het is de plek 

waar de inwoners van Brabant, jong en oud, zich 

kunnen ontspannen én inspannen. En ook niet 

onbelangrijk: bomen zorgen aantoonbaar voor 

meer zuurstof, vangen fijnstof af, bufferen water en 

temperen hoge temperaturen.

Wil je meer weten over onze Bosdeal?

Neem contact op met een van de adviseurs van de 

Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant,  

telefoon 06 1830 3065 of  

via mail werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl.  

Of kijk op groenontwikkelfondsbrabant.nl/bosdeal 

Wil je meer weten over Trees for All? 

Kijk op www.treesforall.nl.

Hebben wij een deal?
Mary Fiers, Groen Ontwikkelfonds Brabant

Frans van Zijderveld, Trees for All
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