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1.

INFORMATIE

1.1

Algemeen

Oprichting
Blijkens de akte d.d. 19 februari 2016 werd de stichting Urban Street Forest per
genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 856092423.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Urban Street Forest wordt in de statuten als volgt
omschreven:
Stichting Urban Street Forest gebruikt verticaal vergroenen in steden als hefboom
om zo veel mogelijk bomen te planten in landen met verwoestijning ten bate van het
op grote schaal restaureren van landschap.
Het verticaal vergroenen in steden wordt uitgevoerd door middel van bomen planten
op balkons. Voor iedere boom op het balkon wordt er minstens één in een
ontwikkelingsland geplant. Het bomen planten in ontwikkelingslanden wordt bij
voorkeur uitgevoerd samen met lokale boeren in agroforestry1 projecten.
Urban Street Forest tracht dit doel te bereiken door:
● Het organiseren van ‘Urban Street Forests’ in stedelijke gebieden
Hierbij worden bomen geplant op balkons in stedelijk gebied. Dit doen we in
samenwerking met basisschoolleerlingen, buurtbewoners en lokale
organisaties. Voor iedere boom op een balkon wordt er tenminste één boom
geplant in een gebied waar sprake is van verwoestijning, samen met lokale
boeren in agroforestry projecten. De ‘Urban Street Forests’ en de steun aan
agroforestry projecten worden gefinancierd met de opbrengst van
sponsorgeld van boomplant projecten in steden, via particuliere donateurs en
met de opbrengsten uit het CO2 compensatieprogramma.

1

Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel.
Deze mengteelt kan positief uitwerken op onder andere de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de
aantrekkelijkheid van het landschap. (Tekst: Wageningen University & Research. Bron:
https://www.wur.nl/nl/project/5-vragen-over-Agroforestry-bomen-en-landbouw-op-een-perceel.htm)
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● Het voeren van een CO2 compensatieprogramma: Carbon Karma
Bedrijven en particulieren kunnen hun CO2 uitstoot compenseren met het
planten van bomen. De opbrengst gaat zowel naar agroforestry projecten, als
naar de ‘Urban Street Forests’ in stedelijke gebieden.
● Het maken van korte video’s en documentaires
Met behulp van korte video’s en documentaires bereikt Urban Street Forest
een internationaal online publiek en publiek tijdens live bijeenkomsten. De
video’s hebben een educatieve functie; mensen leren over woestijnvorming
en het belang van (het planten van) bomen. Met registraties van de
activiteiten en het veldwerk laat Urban Street Forest sponsoren direct zien wat
er gedaan wordt met hun donaties.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
●
●
●
●
●

1.2

Harm Bredero: voorzitter
Nina Kaun: penningmeester
Andrea Stuit: secretaris
Jochem Koelemeijer: algemeen bestuurslid
Jo Bronckers: algemeen bestuurslid (sinds 2020)

Manifest en kernwaarden

Manifest Stichting Urban Street Forest
"We stikken van de luchtvervuiling en het zuurstofgebrek in onze steden. We lopen
langs grijze steriele gevels en zijn ons er niet van bewust dat we in gevangeniscellen
zijn opgesloten. Als we willen overleven, moet iedereen in actie komen. Je moet je
eigen milieu maken. Je kunt niet op de overheid en de vergunning wachten." Friedrich Hundertwasser (1972)
Steden worden in rap tempo volgebouwd met ‘rationele’ architectuur waarbij
efficiëntie van grond en stadsplan het heilige cement lijken te zijn. Deze hoogbouw
heeft vaak weinig begroeiing terwijl tegelijkertijd open ruimten zoals pleinen en
openbare tuintjes in steden steeds meer worden volgebouwd. Grondprijzen stijgen
en gebouwen rijzen op, torenhoog als betonnen dozen. Daarom moet er weer groen
teruggebracht worden in de stad. Als het niet op de grond kan, dan maar in de lucht!
Verticaal, als een groot verticaal bos!
Het verdwijnen of ontbreken van groen is niet alleen in steden een probleem: elke
dag worden er op grote schaal bossen gekapt. Het verlies van deze vruchtbare
grond is wereldwijd een groot probleem. Maar liefst 30 procent van het totale
grondoppervlak op aarde is gedegradeerd. Door het kappen van bossen en het
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daarna laten grazen van vee verarmt het ecologisch systeem en spoelt de
vruchtbare grond uiteindelijk weg. Zonder bomen houdt de grond geen water vast.
De ecosystemen ter plekke zijn zo erg aangetast dat ze zichzelf niet meer in stand
kunnen houden. Het gevolg zijn droogte, mislukte oogsten en voedselschaarste. Het
planten van bomen in deze gebieden is daarom essentieel. Agroforestry is daarbij
een goede manier om samen met de lokale bevolking een gebied te herstellen
omdat dit systeem het aanplanten van bomen integreert in landbouw.
Urban Street Forest fungeert als een platform waar geïnteresseerden advies, hulp
en informatie kunnen aanvragen over het organiseren van een verticaal bos. Bij het
creëren van de verticale bossen worden er altijd agroforestry projecten gesteund in
de vorm van aanplant van bomen samen met boeren in verdroogde gebieden die
last hebben van woestijnvorming of ecologische degradatie. In stedelijke gebieden
worden projecten georganiseerd met buurtbewoners en andere directe betrokkenen.
Het gezamenlijk werken aan het verbeteren van de leefomgeving werkt verbindend.
Met deze bottum-up aanpak creëren een duurzamere betrokkenheid, in tegenstelling
tot de meestal top-down aanpak vanuit de overheid of fondsen. De stichting streeft
naar een horizontale organisatiestructuur en een onafhankelijke aanpak.
Bij iedere actie door Urban Street Forest georganiseerd zal Urban Street Forest zich
inzetten voor landschapsrestauratie door middel van agroforestry in gebieden die
worden getroffen door woestijnvorming. Hiermee proberen we een circulaire
economie te stimuleren. Daarnaast heeft de stichting een educatieve rol en wordt
geprobeerd om met het CO2 compensatieprogramma de uitstoot van CO2 door
bedrijven en particulieren te compenseren.
Het wordt tijd dat het hebben van een huisboom net zo gewoon wordt als het hebben
van een huisdier. Bedrijven en particulieren moeten zich bewust worden van hun
ecologische voetafdruk. Als veel mensen allemaal een klein ding doen veranderen
we samen de wereld. Wat ga jij doen?
Kernwaarden waaraan de projecten van Urban Street Forest dienen te voldoen:
● Het planten van zoveel mogelijk bomen: in zowel stedelijk gebied als in landen
met verwoestijning.
● Geloof in een bottom-up aanpak: zowel bij de ‘Urban Street Forests’ als bij de
agroforestry projecten die Urban Street Forest steunt.
● Het verticaal vergroenen van steden, duurzaamheid en groen in stedenbouw.
● Duurzaamheid: met het steunen van agroforestry projecten wordt een structureel
antwoord gegeven op degradatie van grond en voedselschaarste. Deze
duurzame manier van landbouw zorgt niet alleen voor het weer vruchtbaar
worden van geërodeerde grond, maar ook voor structurele economische
zekerheid van boeren en stimulering van biodiversiteit.
● Rijken helpen armen: door sponsoring of het aanschaffen van materialen door
personen, instanties, overheden, fondsen of bedrijven die zich het kunnen
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veroorloven kan Urban Street Forest in sociaaleconomisch achtergestelde wijken
per flat of op wijkniveau verticaal vergroenen.
● Voor iedere actie die Urban Street Forest verricht worden er zo veel mogelijk
bomen geplant in gebieden die last hebben van verwoestijning, bij voorkeur met
boeren middels agroforestry. Hiermee wordt een duurzame manier van
produceren gestimuleerd.
● Bevorderen van sociale binding: met het organiseren van ‘Urban Street Forests’
wordt sociale binding in anonieme flatgebouwen of wijken gestimuleerd.
● Informeren: educatie en informatie verschaffen over belang van groen en natuur
in de stad, op het platteland en over terugdringen van woestijnvorming
wereldwijd.
● De jeugd is de toekomst: door basisschoolleerlingen te betrekken bij het
uitvoeren van ‘Urban Street Forests’ probeert Urban Street Forest kinderen te
onderwijzen over het belang van bomen in zowel hun eigen stad als wereldwijd.
Randvoorwaarden:
● Onafhankelijkheid van structurele overheidssubsidies.
● Progressief omgaan met organisatiestructuren, overheden en
netwerkgroepen.
● Het tot in een minimum beperken van vergaderingen. Het doel staat voorop,
niet de middelen.
● Bij het uitvoeren van projecten zullen kunstenaars (in de meest brede zin van
het woord) zoveel mogelijk worden betrokken.

2.

Verslag van het bestuur

2.1

Over gebeurtenissen in de afgelopen periode

In 2020 heeft Urban Street Forest in verband met de uitbraak van het Coronavirus
geen boomplantdagen met kinderen en scholen kunnen organiseren. Desalniettemin
hebben er activiteiten plaatsgevonden en hebben we, zoals elk jaar, bomen geplant
tegen verwoestijning.
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5 en 6 januari: Samenwerking Tijdelijk Kerstbomenbos in Amsterdam
In januari werkte Urban Street Forest opnieuw samen met het Tijdelijk
Kerstbomenbos in Amsterdam-Noord. Deelnemers gaven hun kerstboom een 2e
kans door deze te planten in het tijdelijk kerstbomenbos. Voor elke kerstboom die
werd geplant (of, indien de boom niet levensvatbaar was, werd versnipperd tot
mulch) is door Urban Street Forest een boom geplant tegen verwoestijning. In totaal
zijn 400 boompjes geplant in Sub-Sahara Afrika.

5 januari 2020: kinderen herplanten hun kerstboom in het Tijdelijke Kerstbomenbos
6 januari 2020: een meisje en vrouw laten trots hun kerstboom en Urban Street Forest sticker zien (links), een
Urban Street Forest vrijwilliger samen met Nancy Wiltink, oprichter van het Tijdelijk Kerstbomenbos (rechts).
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23, 24 en 25 januari: Planten van 1000 bomen bij boeren in Spanje
Het bedrijf Just-BI sponsorde 1000 bomen. Deze bomen werden door Urban Street
Forest in Spanje bij de boeren Luis in Huéneja en Javier in Chirivel geplant. Deze
amandelboeren beoefenen ‘regeneratieve landbouw. Zij gebruiken technieken die
het landschap herstellen, waaronder het planten van bomen op hun non-productieve
land.

23, 24 en 25 januari: Urban Street Forest plant 1000 bomen bij boeren in Andalusië, mogelijk gemaakt door
bedrijf Just-BI.
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3 november: Start publicatie video serie over verwoestijning
In het kader van het informeren van het publiek over het belang van bomen en het
terugdringen van verwoestijning, heeft Urban Street Forest in 2020 een video serie
geproduceerd over verwoestijning en mogelijke oplossingen voor dit probleem. Op 3
november 2020 startte de online publicatie van deze serie op social media kanalen
en binnen het netwerk van partners.
Het is een video serie van negen korte 2-minuten video’s in het Engels/Spaans
waarmee zowel publiek in Nederland als publiek in Spanje en wereldwijd publiek
bereikt wordt. De video’s schetsen de situatie in Spanje gaan in op het probleem van
verwoestijning en de mogelijke oplossingen, zoals het planten van bomen en het
hierin samenwerken met boeren die ‘regeneratieve landbouw’ beoefenen in
gebieden met verwoestijning.
Klik hier om de playlist van deze video serie op ons YouTube kanaal te bekijken.

3 november 2020: de negen afleveringen van de door Urban Street Forest geproduceerde video serie over
verwoestijning
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9 december: Deelname international online Forest Filmfestival CIFOR

9 december 2020: de aankondiging van de deelname van Urban Street Forest aan het online filmfestival

Met aflevering 8 van de video serie over verwoestijning - ‘Planting in arid zones’ mocht Urban Street Forest deelnemen aan het internationale Forest Filmfestival,
georganiseerd door CIFOR: Center for International Forestry Research
(https://www.cifor.org). Urban Street Forest won de derde prijs voor ‘Best Research’
met deze video.

15 en 16 december: Drone zaai actie en zaai actie met de hand in Spanje
In Spanje organiseerde Urban Street Forest samen met lokale partners een eerste
drone zaai actie en een zaai actie met de hand. De coördinatie van de acties werd
gedaan door Spaanse partner Xeropaisajes. De locatie van de acties was
La Junquera, een 1700 hectare boerderij in het zuidoosten van Spanje. Voor de
drone actie werd samengewerkt met lokale partners Spadrone en Reverdecer. Er
werden 50.000 zaadbommetjes verspreid. De zaai actie met de hand werd
gesponsord door Cora Brandt en hierbij werd samengewerkt met Reverdecer,
Ecosystem Restoration Camp Altiplano en A Regenerar. Er werden 23.000 zaden in
de grond gedaan.
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15 en 16 december 2020: De zaden die met de hand gezaaid werden (foto’s boven) en de drone die
vanuit de lucht zaadbommetjes liet vallen (foto onder).
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De video van de drone zaai actie met zaadbommetjes.

De video van de zaai actie met de hand.
Alle video’s zijn te zien op ons Urban Street Forest YouTube kanaal
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Voortzetting CO2 compensatieprogramma Carbon Karma
Urban Street Forest werft sinds 2017 participanten voor het CO2
compensatieprogramma Carbon Karma. Door middel van het CO2compensatieprogramma kunnen nog meer bomen geplant worden wereldwijd. Het
benodigde aantal bomen om de uitstoot van de participant te compenseren wordt
gecertificeerd geplant via Trees for The Future. Vervolgens gaat de opbrengst van
de CO2-compensatie naar de overige projecten van Urban Street Forest, waarmee
ook weer bomen worden geplant. Urban Street Forest wil onafhankelijk van
subsidies functioneren en daar draagt dit programma aan bij.
De eerste participant in 2017 was: Lux & Co. In 2018 is daar Locatiewerk aan
toegevoegd. In 2019 is Camalot erbij bijgekomen. Topkapi is (nog) geen vaste
participant, maar compenseert op regelmatige basis producties.
Daarnaast groeit ook de groep van maandelijkse donateurs die Urban Street Forest
ondersteunen. Ook met deze bijdragen worden bomen geplant. Verdere specificatie
hiervan volgt in het financiële verslag verderop in dit jaarverslag.
Urban Street Forest Label programma
Urban Street Forest had in 2019 drie participanten voor het Label programma van
Urban Street Forest. Met dit programma planten bedrijven of zelfstandigen een
boom per verkocht product. Warentuin was al participant van het Label programma,
in 2019 zijn daar Smartwhip (DK Foods BV) en SCHINSKI bijgekomen. In 2020 is
daar de Duitse participant Life-Tree bijgekomen.
In totaal zijn er 2020 4402 bomen met ons partner Trees for the Future geplant.
2.2

Over de visie van het bestuur op de nabije toekomst

Het aantal projecten in stedelijk gebied en op het platteland van Spanje uitbreiden en
het aantal bomen in agroforestry projecten verhogen.
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3.

JAARREKENING

3.1

Balans per 31 december 2020
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3.2.

Exploitatierekening over 2020

In 2020 is geen begroting vastgesteld.
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3.3.

Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens https://anbi.nl/publicatieverplichting/
Er is in 2020 voor het eerst gebruik gemaakt van het formulier dat door de
belastingdienst ter beschikking is gesteld. Dit formulier is onder deze URL te vinden:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/standaardform-pubplicht-an
bi-algemeen-ib1101z2fol.pdf

3.4.

Toelichting op de balans

Activa
Voorraden
De stichting bezit nog 5 T-shirts die weggegeven kunnen worden als bedankje voor
een donatie of aan vrijwilligers.
Liquide middelen
De stichting bezit een bankrekening met een bedrag van € 3.632,69. Daarnaast is er
een bedrag van € 125,00 in kas.
Passiva
Er is een bestemmingsreserve van € 980,00 voor educatieve filmpjes en € 350,00
zijn toegezegd voor de ontwikkeling van een app ter registratie van GPS punten van
bomen (werk reeds begonnen).
Er is anders dan in de vorige jaren geen bestemmingsreserve voor boomprojecten
gedaan.
Er zijn overige reserves van € 1413,00 aanwezig. Hiervan zullen boomplant
projecten in Zuid-Spanje gefinancierd worden.
De overlopende passiva bestaat uit langlopende schulden van € 553,17, een terug te
betalen bedrag voor de T-shirts uit 2018.
Verder zijn er nog kortlopende schulden van een nog te betalen rekening voor de
drone actie in het najaar 2020.

16

Stichting Urban Street Forest

3.5.

Toelichting op de exploitatierekening

Baten
Donaties ontvangt USF door eenmalige donaties van privé personen of bedrijven.
Deze worden rechtstreeks op de bankrekening of via de webpagina (Mollie)
ontvangen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene donaties en donaties onder de
naam Carbon Karma. USF is het concept Carbon Karma in 2018 begonnen voor het
regulier aanbieden van de service van CO2 compensatie. Voor € 1 donatie wordt er
een boom tegen woestijnvorming geplant - met een partner of rechtstreeks door USF
in Zuidoost-Spanje.
Dit jaar wordt voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen donaties van
particulier (€ 2.156,76), voornamelijk ontvangen via Mollie, en overige donaties door
bedrijven (€ 6492,31).
Passiva
-

Inkoopwaarde van geleverde producten

Dit betreft alle kosten m.b.t. het uitvoeren van (educatieve) boomplant projecten en
het planten van bomen ter bestrijding van woestijnvorming en opvangen van CO2.
Een deel hiervan is uitgegeven in vorm van donaties aan onze partner Trees for the
Future, die met onze donaties bomen onder het agroforestry concept plant.
Daarnaast zijn er zoals in 2019 begonnen voor het project in Zuid-Spanje niet alleen
bomen maar ook vrijwilligersvergoedingen betaald, conform het wettelijk toegestaan
bedrag van max € 5 per uur en max € 170 per maand.

-

Communicatiekosten

Hieronder worden alle kosten voor de mailprovider, website en onkosten voor
bijeenkomsten samengevat.
-

Overige lasten

Kosten voor bankrekening, creditcard, etc.
Samen met een deel van de communicatiekosten zijn dit de enige vaste lasten die
USF in 2020 had.
In het jaarverslag 2019 waren deze kosten nog onderdeel van ‘Overhead en Admin’
afgezien van de communicatie kosten.
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-

Creditcard

Deze is er niet gezonderd opgevoerd. Er waren op 31-12-2020 geen openstaande
rekeningen op de creditcard van de Stichting.
Creditcard - 1000 euro deposit is lening van de penningmeester.
Samenvatting
Er is in 2020 € 8,649,07 aan donaties ontvangen.
USF streeft ernaar, om weinig geld op de bankrekening te hebben staan, maar
vooral snel bomen ermee te planten, ofwel in projecten ofwel rechtstreeks. 2020 is
hoger afgesloten, om een buffer voor projecten in het voorjaar 2021 te hebben.
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4.

Goedkeuring Jaarverslag

Amsterdam, 26/09/2021
Stichting Urban Street Forest

Harm Bredero (Voorzitter)

Nina Kaun (Penningmeester)
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