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Crelan gaat helpen bij in stand houden
Belgische bossen
Crelan en de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij slaan
de handen in elkaar.

Crelan is een partnership aangegaan met de Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij (KBBM) om op diverse locaties in België projecten van
herbebossing te steunen. Op deze manier wil Crelan bijdragen tot een betere
bescherming en het behoud van de bossen in ons land.
Voldoende gezonde bossen blijft een aandachtspunt
In België is er 700.000 hectare bos, dat is 23% van het nationale grondgebied.
Vandaag vertonen echter meer dan 60% van de boomsoorten in onze bossen
tekenen van verzwakking. Om het bos van morgen te beschermen en voor te
bereiden, is het van belang de regeneratie van bossen te ondersteunen en projecten
aan te moedigen die qua soorten, leeftijd en structuur gediversifieerd zijn.
In 2021 gaat Crelan als onderdeel van het partnership met de KBBM voor elke
toegekende ECO-Energiefinanciering de kost voor het planten van vier bomen
op zich nemen.
Meteen verbindt de bank hieraan het engagement om minstens 5.000 bomen te
laten aanplanten. Afhankelijk van het aantal afgesloten ECO-Energiefinancieringen
kan dit aantal nog verder oplopen.
Jean-Paul Grégoire, Administrateur-Directeur Crelan: “We merken dat meer en
meer klanten vragende partij zijn voor duurzame initiatieven en producten. Als
coöperatieve bank kunnen we hiervoor een voorbeeld zijn. Via Crelan Foundation
ondersteunen we jaarlijks verschillende duurzame projecten van onze coöperatieve
aandeelhouders. Het nieuwe partnership met de KBBM vult dit engagement mooi aan
doordat we nu samen met onze klanten voor minder uitstoot gaan: de klant
realiseert een duurzaam verbouwingsproject mede dankzij de Eco-
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Energiefinanciering enerzijds en anderzijds levert Crelan een bijdrage aan de KBBM
Tegelijkertijd beseffen we ook dat in onze dichtbevolkte gebieden een goed evenwicht
moet blijven bestaan tussen de verschillende zones met diverse doeleinden. Daarom
richten we ons met deze actie op het herstel en het beheer van de bestaande
bosgebieden.”
Samen voor minder uitstoot
Crelan steunt ook het Project Arboretum van de KBBM. Dit onderzoeksproject
heeft tot doel verschillende nieuwe soorten en nieuwe herkomstvariëteiten onder
reële omstandigheden te testen via een netwerk van proefvelden die over het hele
land zijn verspreid. Meer specifiek richt het onderzoek zich op de overlevings- en
groeikansen, de weerstand tegen klimatologische stress en ziekten en het belang
voor de bosbouw en de houtkwaliteit.
Isaline de Wilde, verantwoordelijke corporate partnerships bij de KBBM: "De
bosbouwwereld maakt zich al enkele jaren zorgen over de toekomst van onze bossen.
Daarom hebben wij in 2011 besloten de bosbouwwereld en de ondernemingen samen
te brengen door een privéfonds te ontwikkelen waarmee deze laatste projecten van
herbebossing kunnen sponsoren. De KBBM analyseert de regeneratieprojecten en ziet
erop toe dat ze kwalitatief zijn (gediversifieerd, aangepast aan de bodem/het
klimaat...). Het biedt bosbouwers ook instrumenten om herbebossingsprojecten de
beste garanties te bieden op het gebied van veerkracht en duurzaamheid.
Crelan steunt ook ons onderzoekproject "Arboretum". Dit is een krachtig gebaar
omdat Crelan, door bij te dragen aan dit onderzoeksproject, het probleem bij de wortel
aanpakt. Het planten van bomen is belangrijk, maar bepalen welke boomsoorten en
welke herkomst het best zullen zijn aangepast aan de klimaatverandering is een
kwestie die dringend moet worden aangepakt. We moeten beseffen dat de bomen die
we vandaag planten, bestand moeten zijn tegen het klimaat van 2100.
Met dit partnerschap werken Crelan en de KBBM nu samen om de Belgische bossen
te "herbevolken". Hierdoor zal in 2021 2,5 hectare bos op duurzame wijze
opnieuw worden aangeplant. De deskundigheid en knowhow van de KBBM
bieden de garantie dat de percelen op duurzame wijze en in overeenstemming met
hun omgeving worden beplant.
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De ECO-Energiefinanciering
Om klimaatvriendelijke investeringen in woningen te steunen, biedt Crelan al langer
de ECO-Energiefinanciering aan. Deze financiering kan specifiek aangevraagd
worden voor renovaties die het milieu ten goede komen, zoals de vervanging van
een verwarmingsketel, de installatie van een boiler met zonne-energie, de installatie
van een warmtepomp, de plaatsing van dubbel/driedubbel glas, enz.
Deze lening op afbetaling wordt permanent tegen een verlaagd tarief aangeboden
om de klant tegemoet te komen in zijn/haar duurzaam project. In 2020 werden, op
die manier meer dan 1.200 woningen energie vriendelijker gemaakt.
Over de KBBM
De Koninklijke Maatschappij voor Bosbouw is opgericht in 1893 en zet zich in voor de bewustmaking en de
bevordering van de waarde van het bos in al zijn aspecten en uitdagingen. Er wordt bijzondere aandacht
besteed aan belangrijke en geëngageerde kwesties zoals de klimaatverandering, de rol van het bos als
koolstofput, de opkomst van houtenergie, maar ook de door de samenleving gevraagde veranderingen in
milieu- en maatschappelijke functies. Ze ondersteunt hierbij particuliere boseigenaren.
Over Crelan
Crelan is een Belgische coöperatieve bank met CrelanCo als coöperatieve aandeelhouder. Het balanstotaal
van Crelan (inclusief haar dochter Europabank) bedraagt 22,8 miljard euro en daarmee is ze de zevende
Belgische Bank. Crelan biedt een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten aan voor de particulieren,
de zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. De klanten kunnen voor advies terecht in
meer dan 500 kantoren die gerund worden door zelfstandige kantoorhouders.
www.crelan.be
Over Crelan Groep
De Groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance en de nichebank
Europabank.
Groep Crelan = 2.734 medewerkers, 549 kantoren, 275.015 coöperatieve aandeelhouders, meer dan
900.000 klanten, (cijfers op 31/12/2020)
Perscontact Crelan:
Ortwin De Vliegher, secretaris-generaal & directeur Corporate Communication,
Tel.: + 32 (0) 2 558 75 78 of + 32 (0) 475 90 43 08
Leo De Roeck, verantwoordelijke Corporate Communication, Press & Translations
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81
press@crelan.be
Perscontact KBBM:
Isaline de Wilde, responsable partenariats entreprises
Tél : +32 (0) 81 62 73 14
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