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Beste heer/mevrouw,
 
Bomen maken onze leefomgeving groener, frisser en gezonder. Daarom gaan we met Plan Boom van 2020 tot 2024
maar liefst 10 miljoen bomen planten in Nederland. Ze komen op allerlei plekken: in steden en dorpen, maar ook op
bedrijventerreinen en in landelijke gebieden. Plan Boom wordt uitgevoerd door duizenden betrokken Nederlanders op
initiatief van de Natuur en Milieufederaties.
 
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland wil hiermee een steentje bijdragen aan een gezonde(re) Zuid-Hollandse
leefomgeving. Dit doen we uiteraard in samenwerking met andere partijen en de 52 gemeenten die onze provincie rijk is.
 
Graag nodigen wij uw gemeente uit voor een Webinar begin dit najaar, waarin wij u meer informatie geven over Plan
Boom en u in de gelegenheid bent om vragen te stellen en te kijken of we gezamenlijk bomen kunnen gaan planten.
 
Om u alvast een idee te geven van de mogelijkheden, vindt u in de bijlage een overzicht.
 
Graag gaan we verder met u in gesprek over de mogelijkheden van Plan Boom binnen uw gemeente.
Kunt u ons de juiste contactpersoon van uw gemeente doorgeven voor het Webinar? Wanneer u persoonlijk in gesprek
wilt over de mogelijkheden van Plan Boom dan hoor ik dit uiteraard ook graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nienke Schuil
Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur
n.schuil@milieufederatie.nl
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Bijlage Plan Boom – toelichting mogelijkheden 
 
 
 
Plan Boom 


De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is aangesloten bij 


het landelijke netwerk van Plan Boom. Plan Boom heeft als doel de 


komende vier jaar 10 miljoen bomen te planten in tuinen, bermen, 


plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in 


heel Nederland. Voor en door burgers. 


De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) bundelt de 


krachten van Plan Boom en de ontwikkelingen in het provinciale 


groeimodel Bos- en bomenbeleid Zuid-Holland. Hiermee kunnen we 


op korte termijn meer bomen planten in de provincie. 


Vanuit Plan Boom helpen we bij het verbinden met en uitvoeren van 


de volgende initiatieven:  


Meer Bomen Nu  


 


Meer Bomen Nu mobiliseerde deze winter meer dan 2400 vrijwilligers en honderden plantlocaties 
om 500.000 bomen te planten door heel Nederland. Een initiatief van MeerGroen, Urgenda en 
Caring Farmers; Meer Bomen Nu oogst overdadige of ongewenste zaailingen om ze elders de kans te 
geven tot een volwaardige boom uit te groeien.  


Samen met boswachter, ecoloog en beheerder gaat Meer Bomen Nu met een groep vrijwilligers een 
natuurgebied in. Ze oogsten, bundelen en sorteren zaailingen, slieten en stekken. Hierna kunnen 
plantlocaties een mooie mix ophalen bij de oogstlocatie of een bomenhub. Afgelopen seizoen 
oogstte Meer Bomen Nu wel 120 verschillende soorten. Bij de meeste plantlocaties slaan 80% van de 
zaailingen aan, vergelijkbaar met reguliere bosaanplant. Meer Bomen Nu wil laten zien dat bomen 
planten sneller, goedkoper en leuker kan als je samen de handen uit de mouwen steekt en gebruikt 
van wat de natuur al biedt! 


De campagne biedt concreet handelingsperspectief voor iedere burger die zich zorgen maakt om de 
staat van onze natuur en over het klimaat. Voor gemeenten is het een concrete invulling voor het 
vergroenen van uw gemeente met burgers. Voor terreinbeheerders is het een win-win situatie: wat u 
kwijt wilt, willen boeren en burgers hebben. Daarnaast is het planten van bomen en struiken een 
oplossing voor klimaat én biodiversiteit. Wilt u meer weten? Lees dan eens ons MeerBomenNu 
Magazine door, of meld u aan voor de gemeenteconferentie van 27 september bij het 
Bomenmuseum.  


  



https://meerbomen.nu/meerbomennu-magazine/

https://meerbomen.nu/meerbomennu-magazine/

https://meerbomen.nu/gemeenteconferentie/





 
 


Grote Bomen Actie – steden 
Steden kampen nu al duidelijk met de gevolgen van 
klimaatverandering en dit zal in de toekomst alleen 
maar toenemen. Deze uitdagingen vragen om meer 
groen in de stad. Groen helpt met de opvang van 
regenwater en verkoelt de omgeving, bovendien 
worden we er gezonder, socialer en gelukkiger van. 
Vergroening is essentieel voor een 
klimaatbestendige en levendige stad, waar mensen 
fijn kunnen wonen, werken en recreëren. 
 
De ‘Grote Bomen Actie’ is een uitwerking hiervan. In 
de steden Den Haag en Amsterdam zijn er al 
succesvolle projecten opgestart:  
Deze succesvolle aanpakken vertalen wij graag door 
naar nog meer steden.  
 
De aanpak bestaat voor de bewoners uit slechts drie 
makkelijke stappen:  


1. een boom uitkiezen  


2. locatie doorgeven (en beoordelen locatie)  


3. planten van de boom door bewoner  
 
 
Uitdeelactie burgers en Boomplant evenement 
Het organiseren van een boom uitdeelactie en een Boomplant evenement voor burgers binnen de 
gemeente behoort ook tot de mogelijkheden. Een uitdeel actie kan mede mogelijk worden gemaakt 
in samenwerking met lokale kwekers. De plannen hiervoor zullen nader uitgewerkt moeten worden.  
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