
Boompjes voor beginners
Handleiding

Plant je boompje(s) zo 
snel mogelijk, het liefst 

vandaag nog!



Welkom bij Plan Boom!
Wat leuk dat je meedoet met Plan Boom. Hiermee draag je bij aan het 
doel om samen maar liefst 10 miljoen extra boompjes te planten, als 
bijdrage voor de oplossing van het klimaatprobleem.
In deze handleiding lees je hoe je je boompjes het beste kunt planten. 
Heb je daarover vragen? Stuur dan een mail naar 
helpdesk@planboom.nl
Met groene groet,

Het Plan Boom-team

Aanplant en verzorging
Voorbereiding
Bepaal de plek waar de boom geplant kan worden. Hou daarbij in gedachten 
hoe de boom eruitziet als hij groot is.

Je hebt nodig
Schep, emmer, gieter, water, compost.

2. Graaf een gat van circa 40 
cm diep en breed.

1. Zet het potje/plastic zakje 
met de boom in een emmer 
water, zodat de wortel zich 
goed vol kan drinken. 
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3. Haal het boompje voor-
zichtig uit de pot/het plastic 
zakje, zonder de wortels 
te beschadigen. Laat het 
boompje met de kale wortel 
niet te lang buiten in de zon 
of wind liggen, want dan 
droogt de wortel uit.

4. Houd het boompje met 
één hand in het gat, en gooi 
er met de andere hand voor-
zichtig grond/compost bij. 
Plant het boompje niet te diep, 
de onderste wortels moeten 
ruimte hebben/de bovenste 
wortels moeten net onder 
grond zijn. 

5. Duw de grond voorzichtig vast. 
Niet te hard aanstampen, want 
dan breken wortelhaartjes af.

7. Als er honden, katten, konijnen 
of andere dieren in de buurt zijn 
die aan het boompje kunnen 
zitten, scherm het dan af met 
gaas en zet er eventueel een stok 
naast voor de stevigheid.

6. Geef het boompje water.
Doe dit ook de volgende weken/ 
maanden als dit nodig is.



Samen planten we 10 miljoen bomen 

Meer leuke wetenswaardigheden over jouw boompje(s) vind je op 
www.planboom.nl/assortiment.

Milestone Cards

Weetjes over jouw boompjes

Als je kleine jonge boompjes in de tuin hebt staan, kun je mooi volgen hoe 
zo’n boompje opgroeit. Met de ‘milestone-cards’ in je pakket, kun je de meest 
speciale momenten feestelijk vastleggen, vieren en delen via Instagram 
#planboom!

Plan Boom plant in vier jaar tijd 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, 
plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel 
Nederland. Dit komt bovenop de aanplant van bomen in natuurgebieden. 
Plan Boom zorgt voor extra aanplant; nieuw bos en extra bomen zodat er een 
echte plus wordt geleverd voor CO2-binding en het behoud van het klimaat.  

Een aantal Nederlandse natuurorganisaties (de Natuur- en Milieufederaties, 
LandschappenNL, Stichting wAarde en diverse stedelijke milieucentra) zijn 
initiatiefnemers van Plan Boom.
Maar daar blijft het niet bij. Plan Boom wordt uitgevoerd door duizenden 
betrokken Nederlanders. In iedere stad, in ieder dorp helpen mensen mee 
om bomen te planten in hun eigen tuin, in de straat en in de wijk. 
Wij zijn blij dat je meedoet. 

www.planboom.nl


