Informatieblad

Ik zie een geschikte locatie
voor bomen. Wat kan ik doen?
Zie je een locatie in je buurt waar best wat extra bomen kunnen staan? Bomen die de
buurt mooier maken, CO2 opnemen, een plek bieden voor vogels en zorgen voor de
nodige verkoeling? Bomen in je buurt bieden vele voordelen, dat hoeven we jou vast
niet te vertellen. Maar hoe maak je de grondeigenaar en anderen enthousiast voor je
plan? Plan Boom helpt je graag om je idee te verwezenlijken. In dit informatieblad
vind je een praktisch stappenplan.
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Stap 1 Zoek uit wie de grondeigenaar is
Vraag in de buurt of bij de gemeente wie eigenaar is van de grond. Het kan natuurlijk zijn dat de
gemeente zelf eigenaar is van de grond. In beide gevallen moet je eerst in gesprek met de eigenaar,
voordat je verder kunt met je plan.

Stap 2 Neem contact op met Plan Boom
Op www.planboom.nl/team vind je de contactpersoon in jouw provincie. Overleg welke ondersteuning je
nodig hebt voor je plan. Wellicht kan hij of zij je daarbij helpen. Bij Plan Boom geven we ook graag
publiciteit aan je actie, we horen dus graag van je. Voor de plantdag is er ook een mooie beachflag
beschikbaar die je die dag kunt gebruiken.

Stap 3 Maak afspraken
Praat met de grondeigenaar of hij of zij bereid is om bomen te (laten) planten op zijn grond. Vertel wat jij
daarin kunt betekenen en hoe je zou kunnen helpen. Het is in ieder geval belangrijk om te bespreken:
• Welke bestemming rust er op de locatie? Mogen er bomen geplant worden?
• Welke verwachtingen heb je van elkaar?
• Wie zorgt er voor plantmateriaal?
• Hoe en door wie worden de bomen geplant?
• Welke bomen komen er?
• Wie gaat het betalen?
• Hoe regel je het onderhoud/het beheer?
• Wat is de taakverdeling?
• Hoe houd je elkaar op de hoogte?

Stap 4 Maak anderen enthousiast
Heb je afspraken kunnen maken met de grondeigenaar? Dan heb je waarschijnlijk werk te doen en daar
kun je vast wat hulp bij gebruiken. Zorg ervoor dat je vraag zo concreet mogelijk is. Geef ook aan hoeveel
tijd het vraagt. Enkele tips om anderen enthousiast te maken:
• Vertel het aan je buren
• Organiseer een buurtbijeenkomst
• Zoek hulp van een vereniging of wijkraad in de buurt
• Is er een afdeling van IVN of een andere groene club in je dorp of stad? Ook zij kunnen misschien
helpen.
• Stuur een bericht met je oproep naar het lokale dagblad of de huis-aan-huis-kranten
• Stel je vraag op social media
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Stap 5 Bestel de bomen
Nu moeten de bomen geregeld worden. Dat is iets om even goed over na denken en zo nodig deskundig
advies voor in te schakelen. Bij Plan Boom kiezen we voor inheemse soorten. Dus bomen die van nature
voorkomen in het gebied. Deze hebben namelijk de grootste kans om er goed te gedijen vanwege de
passende grondsoort. En wij vinden het belangrijk dat de boompjes op een milieuvriendelijke manier
geteeld zijn. Je kunt hiervoor ook advies vragen bij je contactpersoon van Plan Boom.

Stap 6 Regel zonodig geld
Waarschijnlijk heb je geld nodig voor de aankoop van de bomen. Een boompje van 40/50 cm hoog kost
doorgaans 1 of 2 euro bij een kweker. Daar komen eventueel de kosten voor het aanplanten en
verzorgen bij. Bij Plan Boom rekenen we hiervoor doorgaans 5 euro per boom, incl. planten en drie jaar
verzorging.
We hebben een aantal tips voor de financiering:
• Vraag de grondeigenaar
• Vraag of de gemeente een potje heeft
• Vraag of een bedrijf in de buurt het bedrag wil sponsoren. Zorg er dan voor dat het bedrijf ook
genoemd wordt in de publiciteit.
• Organiseer een crowdfundingsactie. Dit kan bijvoorbeeld via het platform www.geef.nl of
www.voorjebuurt.nl. Voordat je hieraan begint, moet je wel goed nadenken over hoe je hier
ruchtbaarheid aan geeft. Het opzetten van een crowdfundingsactie vraagt doorgaans meer tijd dan je
denkt.

Stap 7 Houd iedereen op de hoogte
Om de mensen enthousiast te houden, is het belangrijk om iedereen op de hoogte te houden van de
voortgang. Dit kan je bijvoorbeeld doen door regelmatig een e-mail rond te sturen, een Facebook-pagina
te maken of een app-groepje op te zetten.

Maak de plantdag tot een mooi en gezellig evenement.
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Stap 8 Organiseer de plantdag
En dan is het zover. Je hebt het geld voor elkaar, de bomen geregeld en de mensen die gaan planten. Nog
een aantal tips:
• Zorg voor een datum ergens tussen 1 november en 1 maart. Dat is het beste seizoen om bomen te
plant.
• Maak een draaiboekje zodat je zeker weet dat je niets vergeet en iedereen weet wat er moet
gebeuren.
• Zorg dat iemand een paar leuke foto’s maakt.
• Informeer de lokale pers. Zij schrijven doorgaans graag over dit soort activiteiten.
• Plaats zelf ook berichten en foto’s op je social mediakanalen. Zo maak je weer andere mensen
enthousiast om in hun buurt aan de slag te gaan. Gebruik daarbij #planboom
• Je draagt bij aan het mooie doel om 10 miljoen bomen te planten. Dat willen we natuurlijk graag laten
zien in onze teller. Geef je het aantal even door bij je contactpersoon van de Natuur en
Milieufederatie?
• Stuur een klein verslag met een foto naar de Natuur en Milieufederatie bij jou in de provincie. Zij
zorgen ervoor dat je bericht ook in hun kanalen en op de website van Plan Boom verschijnt.
Maak gebruik van het Informatieblad Checklist plantdag? Daarin vind je nog meer tips.

Stap 9 Zorg voor het beheer van de bomen
De bomen zijn nu geplant. Nu is het van belang dat ze goed
gaan groeien, zodat iedereen er heel lang van kan genieten.
Waarschijnlijk zijn de bomen nu nog klein, dat betekent dat
ze vooral de eerste zomer voldoende water moeten krijgen.
Wie houdt er een oogje in het zeil? En wie zorgt ervoor dat
de bomen daadwerkelijk water krijgen? Zorg ervoor dat je
hier vooraf duidelijke afspraken over hebt gemaakt.

Hoe lang heeft een boom
water nodig?
Een boom heeft water nodig vanaf
het moment dat de eerste bladeren
uitlopen totdat het blad in de herfst
valt. In principe regelt de boom dat
zelf via zijn eigen wortelstelsel. De
eerste twee jaar heeft de boom er
alleen nog wat hulp bij nodig. In
principe moet de boom zolang water
krijgen tot nieuwe pasgevormde
wortels zich buiten de kroon
bevinden. Doorgaans duurt dit twee
groeiseizoenen.
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