Ga voor een CO2 neutrale
samenwerking !

Kies voor Iris Landscaping Solutions
en draag bij tot een uniek bosherstelproject

Onder het motto bringing betterness to people’s premises is Iris in relatief korte tijd tijd uitgegroeid tot een belangrijke,
toonaangevende facilitaire dienstverlener op de Belgische en buitenlandse markt.

Een ‘beleeftuin’ creëren? Uw dak tot leven brengen?
Een bedrijfsterrein omtoveren tot een parkomgeving
die ook uw imago een flinke boost geeft?
Iris Landscaping Solutions ontwerpt, ontwikkelt
én onderhoudt groene binnen- en buitenruimten
die perfect passen bij het karakter, de visie en de
uitstraling van uw onderneming.

Kies voor Iris Landscaping Solutions
en wordt deelgenoot van
een bijzonder bosherstelproject!
ZONDER DAT U EXTRA HOEFT TE INVESTEREN.
Door uw groenvoorziening- en onderhoud aan ons toe te vertrouwen
werkt u automatisch mee aan een uitzonderlijk bosherstelprogramma.
Iris wil de CO2 uitstoot van àl haar facilitaire diensten op een zinvolle
manier compenseren in dit waardevol project. Een project dat zich
niet alleen beperkt tot het aanplanten van nieuwe bomen alleen, maar
er ook voor zorgt dat de lokale bevolking er beter van wordt : het Iris
Chiquitania Project.

De redding van een uitzonderlijke regio

CHIQUITANIA, BOLIVIA
Chiquitania is een naam die u wellicht niet bekend in de oren
klinkt, maar die wel onze en uw speciale aandacht verdient.
De regio is niet alleen nauw verbonden met de groene long
van onze planeet, het Amazonewoud. Chiquitania heeft ook
een uniek ecosysteem dat door een maandenlange brand in
2019 voor een groot deel werd verwoest.
Sinds de branden zijn geblust en de noodhulp is gestopt,
wordt Chiquitania bedreigd door een blijvende droogte die
niet alleen de natuur, maar ook de bevolking treft.
Het Chiquitania project wil dit voorkomen, met een
restauratieprogramma dat het oorspronkelijk ecosysteem
herstelt en beschermt en de lokale bevolking actief bij het
project betrekt.

Als klant van Iris Landscaping Solutions helpt u ons
om dit project te realiseren. Maakt u daarbij ook
gebruik van één van de andere Iris services, dan
vergroot u onze CO2-compensatie en draagt u nog
meer bij tot het welslagen van het project.

Het Iris Chiquitania project berust op 4 pijlers

DUURZAAM BOSBEHEER
Het Chiquitania project beheert de bossen samen met
de gemeenschappen. De houtkap wordt beperkt tot de
houtvoorraad die nodig is en heeft geen impact op het unieke
ecosysteem van het Boliviaanse droogbos.
De aangeplante bomen worden tijdens hun groei
voortdurend gemonitord en worden daardoor sterker en
duurzamer.

TOEKOMSTGERICHT BOSHERSTEL
Iris Chiquitania bekommert zich om de 4 boomsoorten die het
hardst werden getroffen door de bosbranden en het meest in
trek zijn bij de illegale houtkap: Morabe, Roble, Tajido en Cedro.
Het project moet in 3 jaar tijd worden voltooid (2021-2023) en
omvat 48 hectare bos en 3000 nieuwe bomen, aangevuld met
1500 amandelnootbomen en 1500 fruitbomen.

CREËREN VAN ECONOMISCHE MEERWAARDE
De aangeplante boomsoorten dragen ook bij tot het herstel
van de regionale economie. Het benodigde hout kan nu
duurzaam worden gekapt en in beperkte proporties legaal
worden verkocht.
Met de aanplanting van snelgroeiende fruitbomen en
Chiquitania notelaars helpen we de bevolking aan gezonde
voedingsproducten en waardevolle plantaardige oliën, voor
eigen gebruik of voor verhandeling op de markt.

AANPLANTING VAN VOEDSELBOSSEN
Niet alleen de bossen, ook de akkers waarop de lokale
bewoners koeien hielden en de velden waarop gewassen
werden gekweekt werden zwaar door de bosbranden
getroffen. De ramp zelf, de daarop volgende Dengue-plaag
en de nieuwe branden die jaarlijks in dit droge gebied moeten
bestreden worden heeft ook geleid tot een groeiende
voedselarmoede. Daarom zullen de fruit- en notenbomen in
het bos zelf worden aangeplant. Want fruit trekt ook bijen aan
die door hun bestuiving de fruit- en notenbomen nog sneller
tot bloei brengen en het bos nieuwe veerkracht geven.

Iris bouwt aan een nieuwe toekomst
voor én met de lokale bewoners

Iris Chiquitania werkt samen met het
Boliviaans instituut voor bosonderzoek
(IBIF) en mensen uit de plaatselijke
gemeenschappen die door hun ervaring
met vorige projecten op termijn autonoom
het project kunnen controleren en
opvolgen. Die werkwijze stelt ons in staat
om de 5 gemeenschappen die alle aan de
bosrand gevestigd zijn voor de verdere
inkrimping van de bossen te behoeden.

De resultaten worden gemeten en opgevolgd door onze
mensen ter plaatse. De plantacties worden gemonitord door
BOS+ en technici bij IBIF en daartoe opgeleide medewerkers
binnen de gemeenschappen. De resultaten worden zorgvuldig
genoteerd en ons doorgestuurd.
Plaatselijke problemen, zoals het watertekort in Chiquitania,
de kans op nieuwe bosbranden en de Dengue-plaag die op
de branden volgde worden door de projectaanpak tot een
minimum beperkt, met een succesvol resultaat als doelstelling.

Een win win operatie
over de hele lijn
UW KEUZE VOOR IRIS LANDSCAPING SOLUTIONS
EN ANDERE FACILITAIRE DIENSTEN VAN IRIS
HEEFT EEN DUBBELE IMPACT

1.
2.

Door het creëren van een unieke groenomgeving
draagt u bij tot het herstel en de bescherming van
een belangrijk deel van het Amazonewoud.
Als klant van Iris facility services kunt u uw
aandeel in het Chiquitania project intern en extern
communiceren. We houden u regelmatig op de
hoogte over de vorderingen op het terrein en
bezorgen u ook foto’s en cijfergegevens die u naar
eigen inzicht in uw communicatie kunt integereren.

Ga voor een CO2-neutrale samenwerking
met Iris Landscaping Solutions!

Bent u voor uw bedrijf op zoek naar een ervaren professionele partner in groenonderhoud?
Dan bent u bij Iris aan het juiste adres!
Neem snel contact op en we bekijken samen de verschillende mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie.

Het CHIQUITANIA PROJECT is een samenwerking tussen
en

