
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

Pressekit voor onze partners 
 
Beste partners van Plant-for-the-Planet,   
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Plant-for-the-Planet – kort en precies 

Het kind- en jeugdinitiatief Plant-for-the-Planet werd injanuari 2007 in het leven geroepen. De toen 
negenjarige Felix Finkbeiner riep aan het einde van een spreekbeurt over de klimaatcrisis zijn 
medescholieren op: „Laat ons in elk land op aarde een miljoen bomen 

mailto:media@plant-for-the-planet.org
http://www.plant-for-the-planet.org/
https://www.facebook.com/plantfortheplanet
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planten!“  Het doel van het kind- en jeugdinitiatief is inmiddels wereldwijd 1.000 miljard bomen te 
planten. Bomen zijn het goedkoopste en effectiefste middel, om CO2 te binden en zo de mensheid 
tijd te verschaffen, om de uitstoot van broeikasgassen tot nul te laten dalen en de klimaatcrisis af te 
zwakken. In 2011 droeg het milieu-programma van de Verenigde Naties, afkorting UNEP, de 
traditierijke Billion Tree Campaign over aan Plant-for-the-Planet – en daarmee de officiële 
wereldbomenteller. Plant-for-the-Planet heeft het tot een interaktief Online-Tool gemaakt, dat tot 
mee-planten motiveert. Tot nog toe werden reeds meer dan 14 miljard bomen met behulp van vele 
volwassenen in 193 landen geplant. In academies leiden kinderen andere kinderen op tot 
ambassadeurs voor klimaat-rechtvaardigheid en stellen hen in staat, om zelf actief te worden – 
wereldwijd reeds meer dan 75.000 kinderen uit 71 landen. In Mexico plant Plant-for-the-Planet 
elke 15 seconden een nieuwe boom. Het project laat zien, hoe eenvoudig het is om op grote schaal 
efficiënt bomen te planten. Met eigen producten (bijv. Goede Chocolade) en campagnes (bijv. "Stop 
Talking. Start Planting.") plant het initiatief zelf bomen en motiveert tot mee-planten. 
 
plant-for-the-planet.org 
 

 

Foto´s 

 
Een verzameling van de mooiste Plant-for-the-Planet-foto's:  
plant-for-the-planet.org/en/about-us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en   

 

 
 

Videos 

Plant-for-the-Planet - uitgelegd in 2:50 Min: youtu.be/RB17UOCk9LA 
Onze aangeplante gebieden in Campeche: youtu.be/YA9bASaxT3Y 
Met goede chocolade de wereld redden (reclamespot,00:30 Min): youtu.be/laImVJDzupQ 

 
ons Youtube-kanaal: youtube.com/user/PlantForThePlanet 
 

Filmmateriaal nodig? Vraag dit in het Engels/Duits aan: media@plant-for-the-planet.org 

A.u.b. hierop letten – hartelijk dank! 
 
Zo wordt het initiatief geschreven: Plant-for-the-Planet 

Niet afkorten, want dan vindt Google ons niet! 
 
Wij spreken van „klimaatcrisis“, want zij bedreigt het leven van ons kinderen en 

van vele mensen wereldwijd! Wij spreken niet over klimaatverandering. 
„Verandering“ is iets positiefs, dat noodzakelijk en goed is. Dat kan je van 
klimaatcrisis niet beweren, vinden wij! 
 
Wij kinderen hebben 14 miljard bomen niet in ons eentje geplant, maar met de 
hulp van veel volwassenen.  

 
Wij leiden elkaar wederzijds op tot ambassadeurs voor 
klimaatrechtvaardigheid. 
 
 
Gebruik a.u.b. alleen de voornamen van de kinderen! In publicaties zien wij, ter 

bescherming van minderjarigen, af van hun achternamen. 

http://www.plant-for-the-planet.org/
https://www.plant-for-the-planet.org/en/about-us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en
https://youtu.be/RB17UOCk9LA
https://youtu.be/YA9bASaxT3Y
https://youtu.be/laImVJDzupQ
https://www.youtube.com/user/PlantForThePlanet
mailto:media@plant-for-the-planet.org
https://www.flickr.com/photos/plant-for-the-planet/collections/72157629737788520/
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Teksten 

Over Plant-for-the-Planet – lange tekst 
 
Tien jaar geleden plantte een negenjarige jongen een boom bij zijn school. Dat was het begin van 
een wereldwijd kind- en jeugdinitiatief. Meer dan 14 miljard bomen hebben de kinderen en 
jongeren, met hulp van vele volwassenen – incl. regeringen en ondernemingen – tot nu toe geplant. 
 
Het kind- en jeugdinitiatief Plant-for-the-Planet werd in januari 2007 in het leven geroepen. De 
toen 9-jarige Felix Finkbeiner hield een spreekbeurt over de klimaatcrisis. Aan het einde ontwierp hij 
deze visie: kinderen konden in elk land op aarde een miljoen bomen planten, om op deze wijze op 
eigen kracht een CO²-evenwicht te scheppen. In de daarop volgende jaren ontwikkelde Plant-for-the-
Planet zich tot een wereldwijde beweging: inmiddels streven ca. 100.000 kinderen in 193 landen dit 
doel na. Ze beschouwen zichzelf als een initiatief van wereldburgers, dat zich voor 
klimaaatrechtvaardigheit inzet. Het doel is om de CO²-emissies tot 2050 tot nul te laten dalen en tot 
dan toe de emissies gelijk over alle mensen te verdelen. 
 
Daartoe willen de kinderen en jongeren, dat de mensheid wereldwijd 1.000 miljard bomen plant. In 
2011 droeg het milieuprogramma van de Verenigde Naties, in het kort UNEP, de traditierijke Billion 
Tree Campaign over aan Plant-for-the-Planet – en daarmee de officiële wereldwijde bomentelling. 
Ondernemingen, regeringen en burgers melden nu aan de  kinderen, hoeveel bomen zij planten 
willen en geplant hebben. Plant-for-the-Planet heeft de wereldwijde bomentelling tot een interactief 
online-tool gemaakt, dat tot mee-planten motiveert. (baumzaehler.org) 
 
Waarom de kinderen bomen planten? Omdat dit drie keer zo goed werkt: 
 

1. Bomen slaan koolstof op. Daarmee lossen zij de klimaatcrisis niet op, maar zij verschaffen 
ons tijd. Wanneer de mensheid er in slaagt om 1.000 miljard bomen te planten, dan 
onttrekken deze jaarlijks, volgens eerste schattingen, ongeveer een kwart van de door de 
mens veroorzaakte CO2 aan de atmosfeer. De koolstof zetten ze om in hout, de zuurstof 
geven ze af. Zolang het hout niet verrot, blijft de koolstof opgeslagen en zwakt zo de 
klimaatverandering af. Op deze wijze wint de mensheid tijd om de CO2-uitstoot te laten 
dalen. 1.000 Miljard bomen – dat is per persoon maar een klein woud!  

2. Bomen vervangen beton. De helft van alle gebouwen die er in 2050 zullen staan, zijn nu 
nog helemaal niet gebouwd. Vandaag zijn wij nog afhankelijk van klimaatonvriendelijk beton, 
gemaakt van cement. De productie van cement maakt vijf procent van de door de mens 
geproduceerde CO2 vrij. Totaal anders dan de bouwstof hout: een kubieke meter hout 
bindt een ton CO2 – voor decennia. Het is de enige bouwstof, die op de kracht van de zon 
gegroeid is. 

3. Bomen scheppen banen. Er leven al 500 mensen in Campeche, Mexico van de 
salarisbetalingen aan de bosarbeiders van Plant-for-the-Planet. In de arme landen scheppen 
bomen banen op lange termijn: op de aangeplante gebieden en later ook in de 
houtverwerking en herbebossing. 1.000 Miljard bomen wereldwijd – dat kan tot het grootste 
conjunctuurprogramma van de mensheid worden. In de landen van het Zuiden is het 
bovendien juist verstandig om bomen te planten. Ze groeien hier veel sneller en binden 
daarom  grotere hoeveelheden CO2. 

 
Tot nu toe werden reeds meer dan 14 milliard bomen met de hulp van volwassenen geplant in 193 
landen. De wereldwijde communicatiecampagne van het kind- en jeugdinitiatief heeft als slogan: 
„Stop Talking. Start Planting.“ en werd in 2010 bekroond met de Social Effie in goud voor 
efficiënte communicatie. Met hulp van de Goede Chocolade kon het initiatief reeds 2 miljoen bomen 
planten. Dit wordt mogelijk gemaakt, doordat handelaren en fabrikanten afzien van hun winsten. 
  
 
Sinds maart 2011 heeft Plant-for-the-Planet een democratische structuur met een kind- en een 
jeugdwereldbestuur, waar 18 kinderen en jongeren uit acht wereldregio's deel van uitmaken. 

 

 facebook.com/plantfortheplanet  twitter.com/pftp_int  

 instagram.com/plantfortheplanet_official 
 

Plant-for-the-Planet  

Boeken:  issuu.com/plant-for-the-planet  

 

https://www.plant-for-the-planet.org/de/baumzaehler
https://www.plant-for-the-planet.org/de/baumzaehler
https://www.plant-for-the-planet.org/de/baumzaehler
https://www.plant-for-the-planet.org/de/baumzaehler
https://www.plant-for-the-planet.org/de/baumzaehler
https://www.plant-for-the-planet.org/de/baumzaehler
https://www.facebook.com/plantfortheplanet
http://www.twitter.com/pftp_int
http://www.instagram.com/plantfortheplanet_official
https://www.linkedin.com/company/10404247/
https://issuu.com/plant-for-the-planet
http://www.facebook.com/PlantForThePlanetDeutschland
http://www.twitter.com/pftp_de
http://www.instagram.com/plantfortheplanet_official
https://www.linkedin.com/company/10404247/
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achtergronden en individuele projecten:  

diplomaten in rubberen laarzen – de Plant-for-the-Planet-academies 
 
 „Nu redden wij kinderen de wereld“, is een motto van Plant-for-
the-Planet. Daarom leiden kinderen andere kinderen op –  tot 
ambassadeurs voor klimaatrechtvaardigheid. Dat heeft een 
belangrijk voordeel: kinderen luisteren namelijk veel 
aandachtiger naar leeftijdgenoten dan (naar) volwassenen. In 
de eendaagse academies geven kinderen die zich reeds als 
ambassaseurs voor klimaatrechtvaardigheid engageren, hun 
kennis en hun ervaring door. Zij laten zien, dat zij de 
klimaatcrisis niet passief aanvaarden, maar de 
verantwoordelijkheid op wereldwijde schaal op zich nemen en 
hun toekomst vorm geven, doordat zij in hun eigen land actief 
worden.  
  
 In de academies leren de kinderen heel concreet, hoe de 
klimaatcrisis hun toekomst en het leven van mensen wereldwijd 
bedreigt. Zij ervaren aanschouwelijk, hoe 
klimaaatrechtvaardigheid er kan uitzien en ontwikkelen in 
groepen zelf acties voor hun toekomst. Met hun eigen handen 
planten de kinderen bomen en leren zo, hoe zij anderen tot 
bomenplanten motiveren. Een retoricatraining schoolt hen in 
een zelfverzekerd optreden – want als ambassadeurs hebben zij  
inderdaad een boodschap, die zij willen uitdragen!  
  
In 71 landen zoals bijv. China, Duitsland, India, Ruanda, 
Slovenië, Peru, Haïti, Thailand, Nigeria, Columbia, USA, 
Singapore, Italië, Mexico, Polen en Zwitserland, zijn er 
inmiddels meer dan 75.000 opgeleide ambassadeurs voor 
klimaatrechtvaardigheid. In circa  20.000 academies willen de 
kinderen een miljoen andere kinderen opleiden die zich in het 
wereldwijde netwerk engageren en de visie van Plant-for-the-

Planet in hun eigen landen verspreiden. Daartoe organiseert Plant-for-the-Planet internationale 
Youth Summits en in steeds meer landen nationale kinder-conferenties. Gemeenschappelijk kunnen 
de kinderen veel in beweging brengen – in een wereldwijd netwerk van wereldburgers.  
 
Meer informatie daaarover: plant-for-the-planet.org/en/join-in/academy  
             Foto´s: plant-for-the-planet.org/en/about-us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en   

 
 
 

Het 3-punten-plan – wat de kinderen van de regeringen eisen 
 

Indien de kinderen de regeringsleiders waren die op de 
volgende klimaattop beslissingen moesten nemen, dan 
hadden zij een plan voor de redding van hun toekomst. 
Op 1. juli 2010 boden zij dit „3- punten-plan“ aan, aan 
133 ambassadeurs in Berlijn – samen met de oproep 
aan de regeringsleiders om van hun kant te onthullen, 
wat zij voor de oplossing van de klimaatcrisis en 
daarmee voor de redding van de toekomst van de 
kinderen willen doen. In een rede voor de Algemene 
Vergadering van de VN op 2 feburari 2011 stelden 
kinderen van Plant-for-the-Planet dit Plan aan de 
Verenigde Naties voor: 
 

https://www.plant-for-the-planet.org/en/join-in/academy
https://www.plant-for-the-planet.org/en/about-us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en
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1) 1.000 Miljard bomen planten. 1.000 Miljard bomen als extra koolstofopslag zullen elk jaar extra 
10 miljard ton CO2 binden. 1.000 Miljard bomen klinkt erg veel, maar het is mogelijk: De Chinese 
regering plantte sinds 1978 in het kader van de  „Great Green Wall'' reeds meer dan 60 miljard 
bomen. Dat zijn er 1,6 miljard per jaar.  
2) Laat de fossiele energie in de grond. De technologie voor een CO2-vrije toekomst is er allang. 
Tot 2050 moet de mensheid de CO2-uitstoot tot nul laten dalen. Dat betekent: geen (steen)kolen, 
geen aardolie, geen aardgas meer verbranden. De uitstoot van broeikasgassen in de landbouw 
reduceren. Het gebruik van CO2-intensieve materialen zoals cement reduceren.  
 
3) Armoede in het museum door klimaatrechtvaardigheid. Om de verdere verwarming tot de 
beloofde 2°C te beperken, mag tot 2050 nog maar 420 miljard ton CO2 uitgestoten worden. 420 
gedeeld door 33 jaar is 12,7 miljard ton CO2 per jaar. Deze moeten rechtvaardig over de 
wereldbevolking verdeeld worden: iedereen krijgt hetzelfde, namelijk 1,5 ton CO2 per persoon en per 
jaar. Wie meer wil, moet betalen. Dit principe van de klimaatrechtvaardigheit zorgt ervoor, dat ook de 
armoede in het museum komt. 

 

A.u.b. kopiëren: Ons plantproject op het schiereiland Yucatán, Mexico 
 
 

Op 14 november 2018 kon het Plant-for-the-Planet-Team op het 
schiereiland Yucatán de driemiljoenste boom op het nieuwe 
aangeplante gebied van het initiatief in de grond steken. Elke 
15 seconden komt er een nieuwe boom bij. Toen het kind- en 
jeugdinitiatief het gebied overnam, bood dit een treurige aanblik: 
een investeerder had alle bomen laten kappen en het land lag 
braak.  
 
Binnen een jaar slaagde Plant-for-the-Planet erin om het 
gebied weer tot een overlevingsrelevante koolstofopslag te 
maken. 78 Arbeiders planten gemiddeld 5.500 zaailingen per 
dag. Zij plaatsen en onderhouden acht verschillende inheemse 
boomsoorten en bereiken met 94% een groeistijging die meer 
dan vier maal zo groot is als gebruikelijk in de regio (rond 20%).  
Per hectare groeien er circa 1100 bomen. Voor Plant-for-the-
Planet is het mogelijk, om een boom voor maar een euro te 
planten en te onderhouden. Deze nieuwe bomen hebben op 
drievoudige wijze een goede werking: ze slaan koolstof op en 
compenseren daarmee door mensen geproduceerde CO2-
uitstoot. Ze kunnen als bouwmateriaal klimaatonvriendelijk 

beton vervangen en binden dan gedurende decennia CO2. Ze kunnen mensen in de landen van het 
wereldwijde Zuiden langdurige banen verschaffen in het duurzame bos- en houtbedrijf.  
 
78 Arbeiders – 12 maanden – een miljoen bomen. Reeds eind 2020 wil Plant-for-the-Planet in 
Campeche tien miljoen bomen geplant hebben. Wanneer 100.000 organisaties, ondernemingen en 
privé-personen kennis nemen van dit model en het kopiëren, dan zou de mensheid binnen slechts 
vijf jaar 1.000 miljard bomen kunnen planten! Heel concreet is ons doel voor 2017 om elke 15 

seconden een nieuwe boom te planten. 
 
Meer informatie daaarover: plant-for-the-
planet.org/en/about-us/planting-location-
campeche  
Foto´s: plant-for-the-planet.org/en/about-
us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en    
Video´s: youtu.be/X1f-bBTHzMA und 
youtu.be/YA9bASaxT3Y 

 
 

https://www.plant-for-the-planet.org/en/about-us/planting-location-campeche
https://www.plant-for-the-planet.org/en/about-us/planting-location-campeche
https://www.plant-for-the-planet.org/en/about-us/planting-location-campeche
https://www.plant-for-the-planet.org/en/about-us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en
https://www.plant-for-the-planet.org/en/about-us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en
https://youtu.be/X1f-bBTHzMA
https://youtu.be/YA9bASaxT3Y
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leder mens heeft een bomenteller 
 
Plant-for-the-Planet wordt geïnspireerd door een idee dat ouder is dan de 
kinderen: Wangari Maathai, Keniaans draagster van de Nobelprijs voor 
de Vrede, plantte in 30 jaar 30 miljoen bomen in landen van Afrika – samen 
met vele vrouwen. Op deze wijze verschafte zij vrouwen een eigen inkomen, 
zelfbewustzijn en onafhankelijkheid. En plantte bomen tegen bodemerosie 
en daarmee voor meer voedselzekerheid. 
 

 
Uit deze beweging ontstond in 2006 de wereldwijde, door de Verenigde 
Naties ondersteunde Billion Tree Campaign onder het beschermschap van 

Wangari Maathai en ZKH Prins Albert 
II. Hun oorsprokelijke doel om een 
miljard bomen te planten, werd 
reeds binnen binnen enkele 
maanden bereikt. Nadat in december 2011 reeds meer dan 
12 miljard bomen geplant werden, droeg de UNEP de 
officiële bomentelling over aan het kind- en jeugdinitiatief 
Plant-for-the-Planet. Voor de kinderen was dat een 
historisch moment, dat hen versterkte. Sindsdien meldt 
elke regering, elke onderneming en iedere burger aan de 
kinderen, hoeveel bomen zij planten willen, of reeds geplant 
hebben. 
 
Het doel van de Billion Tree Campaign  is om  wereldwijd 
mensen, organisaties en ondernemingen tot het planten 
van bomen te animeren om daardoor een wereldwijde 
temperatuurstijging van meer dan 2°C te verhinderen. Om 
dit te bereiken moeten wij niet alleen onze CO2-emissies 
reduceren, maar  ook een manier vinden om de uitgestoten 
koolstof landurig op te slaan. Bomen zijn daarvoor de beste 
oplossing. 
 
In zijn rede voor de Algemene Vergadering van de VN, 
ter opening van het Internationale Jaar van de Bossen 
stelde Felix als nieuw doel van de Billion Tree Campaign 
1000 miljard bomen voor. Ontelbaar veel mensen hebben 

samen reeds meer dan 14 miljard nieuwe bomen bijgedragen. 
 
De bomentelling is een geschenk van het kind- en jeugdinitiatief aan de wereld. Plant-for-the-Planet 
gaf de bomentelling vorm als interactief online-tool. Internationale wedstrijden motiveren 
mensen over de gehele wereld om bomen te planten. Ieder mens en elke institutie of elke 
onderneming kan zich registreren en op deze wijze zijn betrokkenheid transparant maken, 
doodeenvoudig in sociale media communiceren en anderen tot mee-planten oproepen.  
 
De bomenteller online: trilliontreecampaign.org 
Felix voor de Algemene Vergadering van de VN: youtu.be/tGLtkbaeupI, evenals Foto´s beneden 
flic.kr/p/jAAZ6y en flic.kr/p/cTxw3f  

 

Wetenschappelijk gefundeerd: er is plaats voor 1.000 milijard nieuwe bomen 
 
Toegegeven: 1.000 miljard bomen, dat is echt een groot doel! Maar het is realistisch. Dr. Thomas 
Crowther, wetenschapper aan de Yale Universiteit, telde op initiatief van Plant-for-the-Planet twee-
eneenhalf jaar lang de bomen van de wereld en oogstte daarvoor aanvankelijk veel spot onder zijn 
collega's. Totdat het gerenommeerde Nature-Magazin in 2015 zijn studie: „Mapping Tree 
Density On A Global Scale“ publiceerde. Op de Altmetric-ranglijst van de in media en sociale 
media meest bekeken wetenschappelijke studies van het jaar werd zij in november 2016 op plaats 
11 gerangschikt. Acht plaatsen voor de ontdekking van water op Mars door de NASA. 
 

http://www.trilliontreecampaign.org/
file:///C:/Users/Praktikant/AppData/Local/Temp/youtu.be/tGLtkbaeupI
file:///C:/Users/Praktikant/AppData/Local/Temp/flic.kr/p/jAAZ6y
https://flic.kr/p/cTxw3f
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Deze studie laaat zien: op aarde groeien nu 3.041 miljard bomen. Tom Crowther stelde vast, dat er 
op aarde plaats is voor 1.000 miljard extra bomen, zonder dat ze in concurrentie treden met  
landbouw of in nederzettingen treden of in woestijnen geplant moeten worden. Op 15 december 
2016 heeft Plant-for-the-Planet de miljoenste boom geplant in het eigen nieuwe aangeplante gebied 
in Mexico. „Dan hebben wij (nog) maar 100.000 vergelijkbare bebossingsinitiatieven nodig,“ verklaart 
Felix, „en kunnen wellicht de voor ons kinderen van levensbelang zijnde begrenzing van de 
klimaatopwarming tot 2°C toch nog halen.“ 
 
Meer informatie daaarover: plant-for-the-planet.org/en/about-us/tree-study 
Video: youtu.be/jqdOkXQngw8 

 

Door kinderen uitgevonden: de succesvolste 

fairtrade-chocolade aller tijden 
 
Goede Chocolade is een fairtrade-product van het 
kind- en jeugdinitiatief Plant-for-the-Planet. De 
geschiedenis van de chocolade is begonnen met 
een bittere nederlaag. Intussen is zij een succes-
story. Reeds 13 miljoen repen werden er verkocht 
en daarmee 3 miljoen bomen geplant (stand op 
14.02.19). De naam Goede Chocolade is een 
belofte: hier doet elk individueel stuk in de meest 
ware zin iets goeds – van nieuwe bomen tot aan 
eerlijke lonen. In een oogopslag laat het design van 
Goede Chocolade zien, hoeveel procent van de verkoopprijs in welk project stroomt. 
 
20 Cent gaat direct naar het bebossingsproject in Mexico. Voor vijf verkochte repen wordt in het 
eigen aangeplante gebied in Campeche, Mexico een boom geplant. Dat wordt mogelijk gemaakt 
door handelaren en fabrikanten die van hun winsten afzien. Met 10 cent leidt Plant-for-the-Planet 
andere kinderen op, andere delen vloeien in de klimaatneutrale produktie, in eerlijke betaling van de 
kwekers en klimaatvriendelijke logistiek.  
 
De geschiedenis van de Goede Chocolade laat zien, dat de kinderen van Plant-for-the-Planet zich er 
niet onder laten krijgen. In 2011 beleefde de toen 13-jarige Felix Finkbeiner een dieptepunt in zijn 
engagement. Toen sprak hij bij een evenement voor 350 chocoladeproducenten uit de hele wereld. 
Hij verzocht de lievelingsbranche van de kinderen om 0,01 procent van hun omzet als „Future Fee“ 
aan Plant-for-the-Planet te spenderen. Dus een euro per ton van het luxe-product chocolade. Geen 
enkele melde zich. Met de woorden „this is shocking“ verliet Felix onder tranen het podium.  
 
Uit woede ontstond moed – en zo brachten de kinderen van Plant-for-the-Planet 2012 hun eigen 
chocolade op de markt. De marktintroductie van de Goede Chocolade was de meest succuesvolle 
productlancering van een fairtrade-chocolade aller tijden. Ze is zo gemaakt, zoals de kinderen 
zich elk product voorstellen: fairtrade-gecertificeerd en klimaatneutraal. Deze chocolade is te vinden 
bij EDEKA, famila, Feneberg, Globus, Kaufland, REWE, sky en Tengelmann. De goede bio-
chocolade is verkrijgbaar bij Alnatura, dm, Müller Drogisterij en tegut. 
 
 
Meer informatie daaarover: plant-for-the-planet.org/en/join-in/the-change-chocolate  

Foto´s: plant-for-the-planet.org/en/about-us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en   
Video´s: youtube.com/playlist?list=PLST4jAQXiIHXchjgcFOn3mOpb5RFtiltf 

https://www.plant-for-the-planet.org/en/about-us/tree-study
https://youtu.be/jqdOkXQngw8
https://www.plant-for-the-planet.org/en/join-in/the-change-chocolate
https://www.plant-for-the-planet.org/en/about-us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLST4jAQXiIHXchjgcFOn3mOpb5RFtiltf


 
 
 
 
 

 
 

 8 
 

Het hoofdkantoor van de stichting: het eerste 

Plus-energie-station van Duitsland 
 

 In de ochtend van 15 mei 1879 rolde de 
eerste trein het station van Uffing binnen. 
135 Jaar later kocht de Stichting Plant-for-
the-Planet het gebouw als nieuw tehuis voor 
het kind- en jeugdinitiatief. Daarmee trok de 
toekomst in, want de Stichting heeft het 
station compleet energetisch gesaneerd – 
ondersteund door talrijke ondernemingen. 
Plant-for-the-Planet toont in het eerste Plus-
energie-station van Duitsland, hoe 
mobiliteit, wonen en werken duurzaam 
vormgegeven kunnen worden: geïsoleerd 
werd het station met houtvezel, water wordt 
d.m.v. zonnewarmte en aardwarmte 
verwarmd, de stroom wordt d.m.v. 71 PV-
modules gewonnen. Stroomoverschot wordt 

aan de burgers geschonken – via twee oplaadstations voor elektrische auto's en elektrische fietsen.     
  
Als Plus-energie-gebouw produceert het station meer energie, dan het verbruikt. Dankzij de 
houtisolatie voldoet het aan de passiefhuisstandaard, is dus extreem zuinig in het verbruik. 
Bovendien produceert een fotovoltaïsche installatie op het dak van het station stroom – en wel 17,75 
kWp. Zelfs in de nacht betrekt het station zonnenstroom, want een accu in de kelder slaat de stroom 
uit de fotovoltaïsche installatie op. Haar 24 modules nemen 11 kWh stroom op. Warm water wordt 
gewonnen door een zonnewarmte-installatie op het dak en een aardwarmte-installatie: slangen 
die spiraalvormig in grote manden onder de aardoppervlakte naast het stationsgebouw gelegd zijn, 
halen warmte uit de grond. 
  
Met het Plus-energie-station zet Plant-for-the-Planet een traditie voort. In het jaar 1924 werd de 
Walchenmeer-krachtcentrale in bedrijf genomen. Van toen af aan werden meerdere baanvakken met 
schone stroom uit waterkracht bedreven, waaronder ook het traject München-Innsbruck via Uffing. 
Waar eens de spoorarbeiders de controlesystemen bedienden, kunnen nu de reizigers in de warmte 
op de trein wachten. Een gratis draadloos netwerk  (Free WiFi) maakt het wachten aantrekkelijker 
en moet meer mensen ertoe brengen, van de auto naar het spoor om te wisselen. Op een 
beeldscherm in de wachtruimte kunnen reizigers volgen, hoeveel stroom het station precies 
produceert en hoeveel het  verbruikt.  
 
Online beschikbaar voor het publiek in het kader van: demo.solarlog-web.com/7799 
Foto´s: plant-for-the-planet.org/en/about-us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en   
  

http://demo.solarlog-web.com/7799.html
https://www.plant-for-the-planet.org/en/about-us/news/the-most-beautiful-pictures/3/en

