
                                        

 
Persbericht 

 
Faber Halbertsma Groep en Land Life Company lanceren gezamenlijk 
herbebossingprogramma 
  
Amsterdam, NL,  28 April — Faber Halbertsma Groep (FHG)  en Land Life Company zijn een 
herbebossingprogramma gestart met grootschalige plantingen in Spanje. De bomen zullen 
onder meer  worden geplant in Tarilonte in de autonome regio Castilla y León. Het programma 
is onderdeel van de overkoepelende duurzaamheids- en circulariteitstrategie van de groep.  
 
In de duurzaamheidsstrategie van FHG staan circulariteit en het verminderen van de CO2 
uitstoot centraal. De groep zet onder andere circulaire poolingoplossingen in om de CO2 
uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Omdat het nog niet mogelijk is om de uitstoot volledig uit 
te sluiten kiest het bedrijf daarnaast voor het planten van bomen. “Duurzaamheid is een 
speerpunt in onze strategie voor de komende jaren. Wij zien de samenwerking met Land Life 
Company als belangrijk onderdeel hiervan. Het planten van bomen is namelijk de meest 
effectieve manier om CO2 uit de lucht te halen. En deze bomen zullen vanzelfsprekend niet 
worden gebruikt om later pallets van te maken.”  aldus Erik Faber, van de Faber Halbertsma 
Group.  
 
Om te zorgen voor tastbare klimaatimpact plant FHG zo’n 30.000 bomen op circa 33 hectare 
gedegradeerd land in Spanje. De organisaties planten in Spanje omdat dit een van de landen in 
Europa is waar verwoestijning het hardst heeft toegeslagen. 
  
Land Life Company traceert alle bomen die op de verschillende locaties worden geplant zodat 
de groei en CO2-afvang nauwgezet gevolgd kunnen worden.  
 
“ Wij zijn ontzettend blij dat FHG ons steunt in het herbebossen van land waar de natuur niet 
meer uit zichzelf terug kan komen. Hiermee doen ze meer dan alleen het compenseren van hun 
CO2 uitstoot. Ze herstellen hiermee de natuur en belangrijke ecosystemen”, aldus Sander 
Keulen, head of business development bij Land Life Company.  
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Over Faber Halbertsma Group 
De Faber Halbertsma Group, een familiebedrijf waarvan de geschiedenis tot 1891 teruggaat, is 
een van de toonaangevende bedrijven in poolingdiensten in Europa en is tevens producent van 
duurzame houtproducten. De Faber Halbertsma Group bestaat uit verschillende 
gespecialiseerde pooling- en productiebedrijven. Onze productiebedrijven produceren en 
verkopen pallets, boxen en andere verpakkingsmiddelen in allerlei verschillende sectoren. Onze 
poolingnetwerken (IPP, PAKi en PRS) maken gebruik van uitgebreide economische 
kringloopsystemen die zijn gebaseerd op het hergebruik van bedrijfsmiddelen in heel Europa.  
 
Faber Halbertsma Group streeft naar het verminderen van de hoeveelheid afval en het 
verkleinen van de CO2-footprint. Hergebruik, circulariteit en duurzaamheid zijn voor ons 
hoekstenen.  Al het hout dat voor onze producten wordt gebruikt, is afkomstig uit duurzaam 
beheerde bossen en voorzien van een PEFC™- of FSC®-certificering. De Faber Halbertsma 
Group heeft een omzet van € 327 miljoen en ongeveer 900 werknemers. Kijk voor meer 
informatie op www.faberhalbertsmagroup.com 
 
Over Land Life Company 
Land Life Company is in 2013 opgericht door voormalig McKinsey partner Jurriaan Ruys en de 

oprichter van Bugaboo International, Eduard Zanen met de gedeelde overtuiging dat innovatie 

en technologie essentieel zijn om klimaatoplossingen te vinden. Het tech-gedreven 

herbebossing bedrijf heeft als missie om de 2 miljard hectare aangetast land wereldwijd  te 

herstellen. Dit heeft geleid tot grootschalige en iconische herbebossingsprojecten over de hele 

wereld. Voor meer informatie ga naar: www.landlifecompany.com 
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