
10 miljoen nieuwe bomen

Boomplantprojecten zijn razend populair. 

Een van de eerste initiatieven, Plan Boom 

van de Natuur en Milieufederaties en 

LandschappenNL, heeft nu bijna twee 

plantseizoenen achter de rug. Woordvoerder 

Marieke Gorkink (56) vertelt hoe het ervoor 

staat halverwege het project.

Hoe is Plan Boom ontstaan?

“We wilden iets substantieels en tastbaars 

doen voor het klimaat en de natuur. En we 

wilden mensen de mogelijkheid bieden om 

mee te doen. Toen zijn we met het idee geko-

men voor het planten van 10 miljoen bomen, 

op alle mogelijke plekken. In Nederland 

staan nu 160 miljoen bomen, op elke 16 

bomen planten we er dus een boom bij.” 

Waarom zijn die bomen hard nodig?

“We zijn er tijdens de coronatijd allemaal 

wel achter gekomen dat groen om je heen 

belangrijk is voor je welzijn. Maar bomen 

doen nog veel meer: ze nemen CO2 op, 

dragen bij aan de biodiversiteit door 

bijvoorbeeld insecten aan te trekken en 

gaan hittestress tegen. Veel mensen willen 

een onderhoudsvrije tuin met tegels, ik 

noem dat het netheidssyndroom. Daar 

moeten we van afstappen, het is tijd om 

alles weer lekker te laten groeien.”

Het project duurt vier jaar en de teller 
staat nu, na bijna twee plantseizoenen, 
op ruim 700.000. Is 10 miljoen 
haalbaar?

“Voor iedere provincie is een plan gemaakt. 

Als je die plannen bij elkaar optelt, gaan we 

richting die 10 miljoen. Er moet nog wel veel 

gebeuren zodat die bomen de komende jaren 

echt kunnen worden aangeplant. Daarbij 

komt dat er inmiddels veel meer initiatieven 

zijn en dat ook overheden actiever zijn. Dat 

is mooi. Zo kunnen we met elkaar een grote 

groene boomplantbeweging op gang 

brengen en kan iedereen iets doen tegen 

klimaatverandering.”

Wie kunnen er meedoen aan het 
project?

“Er zijn gemeenten die ruimte aanwijzen om 

te planten, bedrijven die bomen neerzetten 

op hun terrein en scholen die met kinderen 

aan de slag gaan. Maar vooral ook mensen 

met een tuin. Voor particulieren stellen we 

elk jaar een bomenpakket samen met daarin 

drie soorten die al heel lang voorkomen in 

Nederland.”

Om welke soorten gaat het dit 
plantseizoen? 

“Vanwege de vele boomplantinitiatieven is 

er een schaarste ontstaan bij kwekers, maar 

veldesdoorn, sporkehout en gele kornoelje 

zijn nu goed 

beschikbaar. 

Bij het pakket 

komt een handleiding en als je voldoende 

water geeft, kunnen de bomen nog worden 

geplant tot eind maart, begin april. Als je 

ergens anders bomen wilt kopen, kies dan 

in ieder geval voor inheemse soorten. Dat 

komt de biodiversiteit ten goede.”

En als je tuin te klein is voor drie extra 
bomen?

“De soorten uit het boompjespakket kunnen 

ook in een pot. Wat ook kan: in de buurt een 

plek zoeken om samen met anderen bomen 

te planten. Er zijn veel van dit soort initiatie-

ven waar wij bij helpen.”

Het Boompjes voor beginners-pakket, 

ingepakt door mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, kost € 25 en is nog te bestel-

len t/m 24 maart 2022. Vanaf de herfst zijn 

er weer nieuwe pakketten beschikbaar. Meer 

info en een lijst met andere inheemse 

boomsoorten vind je op planboom.nl
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Korting
Buitenleven-lezers krijgen 

nu € 2,50 korting op het 

Boompjes voor beginners-pak-

ket! Bestellen doe je via 

planboom.nl/buitenleven 

(actiecode: buitenleven).
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