KLIMAATBOOM
ACTIE 2021-2022

KLIMAATBOOM
ZOEKT TUIN
Plant een klimaatboom in uw tuin en help mee het
klimaat te verbeteren. Tussen 1 mei 2021
en 31 maart 2022 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 2021 tot en met 31 maart 2022.

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%.
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werk- en leefomgeving.

WAT IS EEN
KLIMAATBOOM?
Het groeiproces van een

Dat soort bomen noemen

boom duurt meerdere jaren.

we ‘klimaatbomen’. Ze

Daarom is het belangrijk om werden geselecteerd
vandaag bomen te planten

omdat uit onderzoek blijkt

die opgewassen zijn tegen

dat ze beter bestand zijn

de klimaatuitdagingen van

tegen veranderingen in

morgen. Bovendien kunnen

weer en klimaat.

we de gevolgen van hitte,
droogte of wateroverlast
beperken door nu de juiste
bomen te planten.

KIES DE JUISTE
BOOMSOORT
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.centrumduurzaamgroen.be/
klimaatboomzoekttuin.
U vindt er ook een volledige bomenlijst.

U KAN OP DRIE MANIEREN
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VERDIENEN
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Via de LimbU-punten
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Volg de vorming
‘Klimaatboom zoekt tuin’
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Volg een Amberworkshop

het volgen van de vorming
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ontvangt u een kortingsbon.

binnen het thema ecologisch,
onderhoudsvriendelijk
en afvalarm tuinieren.
Na het volgen van een
Amberworkshop in de
Ambertuin in Kiewit ontvangt
u een kortingsbon.

planten van een boom. Na
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Volg een infosessie i.h.k.v.
de campagne ‘Limburgse
klimaattuinen’
Deze infosessies gaan door
in de Limburgse gemeenten.
Tijdens deze infosessies
vertelt een expert meer over
hoe je je tuin klimaatrobuust
kan maken.
Meer info op
www.limburgseklimaattuinen.
be.
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Tussen 1 mei 2021 en 31 maart
2022 kan u kortingsbonnen
verdienen.
U krijgt tot en met 31 maart 2022
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 2021 tot en
met 31 maart 2022.
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.

BEZOEK DE
WEBSITE
VOOR MEER
INFORMATIE
Op www.centrumduurzaamgroen.be/
klimaatboomzoekttuin vindt u tal van extra
informatie.
•

De keuzelijst met de klimaatboomsoorten
die in aanmerking komen binnen de actie.

•

Adressen van de deelnemende tuinen 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

