Informatieblad

Hoe kan ik meedoen met
Plan Boom?
Iets doen aan het veranderende klimaat. Bij Plan Boom is dat heel gemakkelijk. Want
iedereen kan bomen planten of meehelpen met bomen planten. Plan Boom geeft je
daarvoor vele mogelijkheden. Doe je met ons mee?
Ik wil de handen uit de mouwen steken
Je kunt de handen uit de mouwen steken en helpen met het planten! In de periode van 1 november tot 1
maart organiseren we in het hele land plantevents en daarvoor is je hulp erg welkom! Meld je aan via
onze website. Als het zover is, ontvang je een uitnodiging van de Natuur en Milieufederatie in jouw
provincie.

Ik zie een plek bij mij in de buurt
Zie je bij jou in de buurt een plek die mogelijk geschikt is voor bomen? Dan zijn er meerdere opties:
1. Ga zelf aan de slag om daar bomen geplant te krijgen. Achterhaal de eigenaar, maak afspraken en
organiseer een leuke dag om de bomen te planten. In het Informatieblad ‘Ik zie een geschikte
locatie’ lees je hoe je het aan kunt pakken.
2. Vraag de buurtvereniging of de wijkraad om ermee aan de slag te gaan.
3. Gaat het om een redelijk perceel? Dan kun je ook contact opnemen met de Natuur en
Milieufederatie in jouw provincie. Jouw contactpersoon vind je op www.planboom.nl/team
Het informatieblad Ik zie een locatie, wat kan ik doen? geeft je praktisch stappenplan.

Ik wil meer groen in mijn straat
Steeds vaker hebben we te maken met warme en droge periodes. Een goede reden om ook alle straten
te voorzien van meer groen. Neem hiervoor contact op met je gemeente. In veel gemeenten worden
daarvoor plannen gemaakt. Er zijn ook initiatieven als ‘tegels eruit, groen erin’ en ‘operatie steenbreek’
die je daarbij kunnen helpen. Je kunt ook contact opnemen met onze partner LSA bewoners.
Hier kun je ervaringen lezen van andere initiatieven.

De Natuur en Milieufederaties
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
info@natuurenmilieufederaties.nl
030-2567360
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Ik heb zelf grond
Heb je een perceel beschikbaar waarop je graag meerdere bomen wilt (laten) planten? Dan kun je dat
natuurlijk zelf regelen. Wil je het graag met vrijwilligers aanplanten of heb je advies nodig over soorten,
aantallen etcetera? Neem dan contact op met de Natuur en Milieufederatie in jouw provincie. Zie
hiervoor ook www.planboom.nl/team. En ben je een bedrijf of gemeente dan geldt dat natuurlijk ook.
Neem gerust contact met ons op om te overleggen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ik wil graag een boom in mijn tuin
Bij Plan Boom kun je ook voor je eigen tuin boompjes bestellen. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Dan zie je
de bomen zelf groeien en kun je er iedere dag van genieten. Je kunt kiezen uit twee pakketten die ieder
25 euro kosten.
- Pakket 1: drie boompjes voor je eigen tuin
- Pakket 2: 1 boompje voor je eigen tuin en een donatie voor twee boompjes ergens anders.
Vanaf oktober 2020 kun je de boompjes op www.planboom.nl bestellen.

Airco
Wist je dat een grote boom gelijk staat aan zo’n 10 airco’s? Een boom brengt op
grondniveau tussen de 10 en 12 graden verkoeling. In de lucht die we vervolgens
inademen, maakt de boom zo’n 1 tot 5 graden verschil.

Ik wil graag een donatie doen
Dat kan natuurlijk altijd! Ons project is mogelijk dankzij een bijdrage van de Postcodeloterij. Daarmee
kunnen we natuurlijk best behoorlijk wat werk verzetten, maar met meer budget kunnen we nog meer
bomen planten. Op www.planboom.nl/donatie kun je je bijdrage direct via iDeal overmaken. Hartelijk
dank daarvoor.

Wij willen samen bomen planten
Ben je een (buurt)vereniging of ben je gewoon met
een groepje mensen en wil je samen bomen planten
op een plek in de buurt? En kun je nog wat hulp
gebruiken? Meld je dan aan en laat ons weten wat je
nodig hebt. De Natuur en Milieufederatie in jouw
provincie neemt dan zo spoedig mogelijk contact
met je op.

Samen bomen planten geeft een goed gevoel
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