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Boszegel actie wil honderden miljoenen ophalen 

voor natuur. 
 

De Eindhovense startup eso-x.earth heeft een Boszegel spaar-actie 
opgezet met een grote ambitie: honderden miljoenen euros ophalen voor 
nieuwe natuur in Nederland. “De natuur herstellen is een van de meest 
effectieve maatregelen tegen klimaatverandering, maar gebeurt op veel 
te kleine schaal”, verklaart oprichter Peter Rindt. “Met deze spaaractie 
maken we het voor iedereen mogelijk om bij te dragen aan natuurherstel, 
en moedigen we tegelijkertijd bedrijven aan om verantwoordelijkheid te 
nemen.” 

 

Boszegels 
Het idee achter de actie is simpel legt Rindt uit: “Net als dat je in de supermarkt kan sparen voor 
pannenzegels, kan je nu bij aangesloten online winkels sparen voor Boszegels. Voor elke aankoop 
die je doet ontvangen we van de winkels een bedrag wat in ons natuurfonds gaat. Hiervan kopen we 
grond voor nieuwe natuur. Als spaarder heb je vervolgens ook inspraak in de aanleg en het beheer 
van de nieuwe natuur, als je dat wil natuurlijk.” De aangesloten winkels zijn te vinden op www.eso-
x.earth of www.boszegels.nl. Rindt verklaart: “We hebben al steun van een aantal grote spelers zoals 
Coolblue, HEMA, en zelfs de Efteling. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Op dit moment zijn de 
eerste 1600€ aan Boszegels al gespaard. Een mooi begin.” 

Beweging voor duurzame systeemverandering 
De organiserende partij, eso-x.earth, is niet zomaar een startup, maar een beweging voor duurzame 
systeemverandering. “Wij willen een samenleving waar niet winst voorop staat maar juist het welzijn 
van maatschappij en natuur. Als beweging van burgers en consumenten kunnen we daarin meer 
betekenen dan we denken, vooral als we samenwerken.” 

Grote ambities 
De ambitie van eso-x.earth is groot. “We moeten de natuur grootschalig herstellen, dit is bevorderlijk 
voor de biodiversiteit, de stikstofproblematiek, CO2-opname uit de lucht, én de waterhuishouding. 
Vier vliegen in één klap!” De hoeveelheid natuur is de afgelopen decennia echter bijna niet 
toegenomen (CBS) en daar moet dus verandering in komen, aldus eso-x. Rindt licht toe: “Door 
Boszegels te sparen stimuleren wij als burgers bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen op het 
gebied van duurzaamheid. Nu richten we ons op de vergroening van Nederland, maar in de toekomst 
willen we onze focus ook uitbreiden naar andere aspecten van duurzaamheid. Onze droom is om 
een wereldwijde organisatie te worden. Voor iedereen. Dit klinkt misschien ambitieus, maar grote 
problemen moet je nu eenmaal op grote schaal aanpakken.” 

(Niet voor publicatie) 
Voor meer informatie verwijzen we naar de heer Peter Rindt. Te bereiken op peter@eso-x.earth of 
telefonisch op 0613417912. 
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