
KLIMAATBOOM
ACTIE 2019 -2020



! KORTOM,

Bomen dragen bij aan een 
gezonde en aangename woon-, 
werk- en leefomgeving.

Plant een klimaatboom in uw tuin en help mee het 

klimaat te verbeteren. Tussen 1 september 2019  

en 31 maart 2020 kan u kortingsbonnen ter waarde 
van € 20,00 verdienen voor de aankoop van een 

klimaatboom bij een deelnemende handelaar  

in de buurt. De bomen kan u afhalen van  

1 november 2019 tot en met 31 maart 2020.

WAAROM EEN  
BOOM PLANTEN?
BOMEN...

• houden fijn stof vast en verbeteren de luchtkwaliteit.

• zetten CO₂ om in zuurstof. 

• reflecteren zonnestralen, zorgen voor meer schaduw  
en een lagere temperatuur.

• zorgen voor een aangename, rustige omgeving  
in dichtbebouwde gebieden.

• verhogen de waarde van een nabije woning  
met gemiddeld 6%.

WAT IS EEN 
KLIMAATBOOM?

KIES DE JUISTE 
BOOMSOORT

Het groeiproces van een 

boom duurt meerdere jaren. 

Daarom is het belangrijk om 

vandaag bomen te planten 

die opgewassen zijn tegen 

de klimaatuitdagingen van 

morgen. Bovendien kunnen 

we de gevolgen van hitte, 

droogte of wateroverlast 

beperken door nu de juiste 

bomen te planten. 

Dat soort bomen noemen 

we ‘klimaatbomen’. Ze 

werden geselecteerd 

omdat uit onderzoek blijkt 

dat ze beter bestand zijn 

tegen veranderingen in 

weer en klimaat.

KLIMAATBOOM  
ZOEKT TUIN

Meerdere boomsoorten komen in aanmerking 

als klimaatboom. Wilt u weten welke boomsoort 

het beste past in uw tuin? Volg dan de vorming 

‘Klimaatboom zoekt tuin’ of bekijk de website 

www.limburg.net/klimaatboomzoekttuin.  

U vindt er ook een volledige bomenlijst.



BON VOOR 1 BOOM* =  20 EURO KORTING
Bon verkregen via:           LimbU-punten         Amberworkshop           Vorming Klimaatboom zoekt tuin

Voornaam:         Naam:        

Straat + Nr:        Postcode:  Gemeente:     

E-mail:         Telnr:      

Datum aankoop boom:      Boomsoort:      

Handtekening klant:           Handtekening of stempel handelaar:
*Deze actie is geldig mits afgifte van deze ingevulde bon aan de kassa tot en met 31/03/2020 bij de deelnemende handelaars in Limburg en Diest. Geldig bij de aankoop van één hoogstammige 

boom in de deelnemende handelszaken. Kijk op www.limburg.net/klimaatboomzoekttuin voor de lijsten van boomsoorten en deelnemende handelaars. De actie is enkel geldig voor hoogstammige 

bomen met een maat 10/12 of groter. Bomen beschikbaar van 1 november 2019 t.e.m. 31 maart 2020. Niet inruilbaar voor geld, niet geldig met terugwerkende kracht. Eén bon per boom. 

Persoonsgegevens worden enkel in functie van de actie gebruikt, ze worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. Indien u niet wenst deel te nemen aan de wedstrijd,  

hoeft u enkel de gemeente in te vullen, de boomsoort en de datum van aankoop. Ik geef toestemming om mij te contacteren in verband met de wedstrijd.
www.limburg.net/klimaatboomzoekttuin

Ga voor alle info over klimaatbomen en de actie naar:

KLIMAATBOOM 
ACTIE 2019-2020
Plant een klimaatboom in jouw tuin! Met deze bon 

krijg je twintig euro korting op de aankoop van een 

boom. (geldig van 1 nov 2019 t.e.m. 31 maart 2020).

Maak bovendien kans op een ecologisch tuinontwerp!

U KAN OP DRIE MANIEREN 
KORTINGSBONNEN 
VERDIENEN 

PRAKTISCH
U krijgt tot en met 31 maart 2020 

korting op een klimaatboom in ruil 

voor een ingevulde kortingsbon 

bij een deelnemende handelaar in 

Limburg en Diest. Bomen kunnen 

afgehaald worden vanaf  

1 november 2019 tot en  

met 31 maart 2020.

Eén kortingsbon geeft recht op 

een korting van € 20,00 voor de 

aankoop van een klimaatboom. 

Enkel de geselecteerde 

boomsoorten komen in aanmerking. 

De kortingsbon kan u enkel 

gebruiken bij de aankoop van een 

hoogstammige klimaatboom met 

een boommaat 10/12 of groter. 

U mag zoveel kortingsbonnen 

verdienen en gebruiken als u 

zelf wil. Let op: u kan slechts 1 

kortingsbon per boom gebruiken. 

WIN EEN  
ECOLOGISCH  
TUINONTWERP!
Niet alleen een klimaatboom draagt bij 

aan een beter klimaat. Een ecologische 

tuin met klimaatrobuuste planten en 

klimaatadaptieve maatregelen draagt  

extra bij aan een beter klimaat. 

Onder de bomenkopers wordt een 

ecologisch tuinontwerp uitgeloot.  

Wilt u deelnemen aan de uitloting? 

Vergeet dan niet om het vakje op de 

kortingsbon aan te kruisen.

1  Via de LimbU-punten 

 Verzamel LimbU-punten en 

ruil ze op www.limbu.be in 

voor een kortingsbon voor de 

aankoop van een klimaatboom. 

U kan zoveel kortingsbonnen 

aanvragen als u wil, indien u 

genoeg LimbU-punten heeft.

2  Volg een Amberworkshop

 Amberworkshops kaderen 

binnen het thema ecologisch, 

onderhoudsvriendelijk 

en afvalarm tuinieren. 

Na het volgen van een 

Amberworkshop in de 

Ambertuin in Kiewit ontvangt 

u een kortingsbon. 

3  Volg de vorming 
‘Klimaatboom zoekt tuin’

 Tijdens deze vormingen 

vertelt een expert meer over 

welke boomsoort het meest 

geschikt is voor uw grondtype 

en tuin. Ook krijgt u er tips 

over het transporteren en 

planten van een boom. Na 

het volgen van de vorming 

ontvangt u een kortingsbon.



BEZOEK DE  
WEBSITE  
VOOR MEER  
INFORMATIE
Op www.limburg.net/klimaatboomzoekttuin 
vindt u tal van extra informatie.

• Lijst met de klimaatboomsoorten die in 

aanmerking komen binnen de actie. 

• Adressen van de deelnemende tuin-  

en plantencentra.

• Meer informatie over het correct 

transporteren, aanplanten en onderhouden 

van een klimaatboom. 

Gouverneur Verwilghensingel 32 
3500 Hasselt 
T 0800 90 720 
E info@limburg.net

www.limburg.net


