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Routekaart van de actie van de Commissie ter uitvoering van de belofte om 

tegen 2030 in de EU 3 miljard extra bomen te planten 

 

MIJLPAAL 1 

De richtsnoeren inzake biodiversiteitsvriendelijke bebossing en herbebossing, die momenteel in de 

Werkgroep Bos en Natuur worden ontwikkeld, in het eerste kwartaal van 2022 publiceren. Zij zullen 

ook betrekking hebben op boslandbouw en op bomen in steden. 

 

MIJLPAAL 2 

Een toolkit opstellen voor mensen die willen meedoen (label, modelcertificaat, model verklaring op 

erewoord). Met het oog op de belangrijkste te bereiken resultaten, zal de Commissie ook branding voor 

de belofte ontwikkelen (visuele identiteit, hashtag op sociale media, slogans). 

 

MIJLPAAL 3 

Een speciale webpagina lanceren voor de belofte van 3 miljard extra bomen op de website van DG 

Milieu, bij de vaststelling van de EU-bosstrategie van 2021. Pers- en mediamateriaal ontwikkelen en 

zorgen voor aanwezigheid op sociale media. Een communicatie-toolkit ter beschikking stellen van 

deelnemers en partners, ter ondersteuning van hun eigen communicatiecampagnes. 

 

MIJLPAAL 4 

Tegen het eerste kwartaal van 2022 een monitoringplatform voor bomen ontwikkelen, dat beschikbaar 

wordt gesteld op de website van het Europees informatiesysteem voor bossen. Het systeem zal ook een 

link naar het formulier voor het indienen van aanplantingsgegevens bevatten.  

 

MIJLPAAL 5 

Tegen het eerste kwartaal van 2022 een EU-boomteller ontwikkelen, die een raming geeft van het 

aantal extra bomen dat tussen mei 2020 en de lopende dag in de EU zijn aangeplant. De teller zal worden 

gekoppeld aan andere bestaande telsystemen en heeft alleen betrekking op bomen die zijn geplant met 

volledige inachtneming van de ecologische beginselen en het beginsel van additionaliteit. 

 

MIJLPAAL 6 

De Commissie zal een studie opzetten om een overzicht te geven van alle bestaande beloften voor het 

planten van bomen in de EU en de randvoorwaarden daarvan, waaronder voor het tellen van geplante 

bomen, en beleidsnota’s en communicatie opstellen tegen het eerste kwartaal van 2022; de resultaten 

worden verwacht tegen het tweede kwartaal van 2022. 

 

MIJLPAAL 7 

Een lijst van belanghebbenden opstellen en een conferentie of bijeenkomst voor hen allen organiseren 

zodra de richtsnoeren en de visuele identiteit voor de belofte zijn bekendgemaakt, tegen het eerste 

kwartaal van 2022. 

https://forest.eea.europa.eu/

