
 

  

Doe mee 
 

Menukaart Plan Boom  

voor gemeenten 
 
 

 
 
De menukaart van Plan Boom geeft je verschillende opties om de experts en 
vrijwilligers van Plan Boom in te zetten in je gemeente.  
 
Wij kunnen je, afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden helpen met: 
 
• Het vinden van locaties voor de aanplant van bomen 
• Ecologisch advies geven over het assortiment en de inrichting van de plantlocatie 
• Helpen bij het zoeken van financiering voor projecten 
• Organiseren van een plantevenement en het inzetten van Plan Boom-vrijwilligers 

 
Ook kunnen wij concrete projecten voor je uitvoeren, zoals:  
• Aanplant grote bomen op particuliere grond  
• Organiseren uitdeelactie 
• Organiseren kortingsactie voor pakket Boompjes voor Beginners  

 
Graag komen wij vrijblijvend in contact om verder te praten over de mogelijkheden. Neem daarvoor 
contact op met: Isabel Kruisheer (i.kruisheer@nmu.nl).  Op de volgende pagina’s vind je ons 
inspiratiemenu.  

 

Waarom bomen planten? 
Bomen nemen CO2 op, zijn van groot belang bij de bestrijding van hittestress, brengen 
schaduw en verkoeling en houden water vast in droge tijden. Daarbij versterken ze de 
veerkracht van de natuur en de biodiversiteit, zodat de natuur de effecten van 
klimaatverandering beter kan opvangen. 
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Inspiratie-menu 
 
Aanpak grote bomen 
 
Bij de Aanpak Grote Bomen gaan wij samen met bewoners in je gemeente op zoek naar locaties die 
geschikt zijn voor het planten van grote bomen (ca. 6 meter). In overleg bepalen we of het hier alleen 
gaat om particuliere grond of dat er ook in de openbare ruimte gezocht wordt. Inwoners van de ge-
meente worden via sociale media en een website gevraagd welke locatie zij als geschikt zien. Samen met 
jou checken we de locatie op geschiktheid. Na het definitief vaststellen van de locatie maken de inwo-
ners een keuze uit een selectie bomen. Na een check of de locatie geschikt is, regelen we het planten van 
de boom. De gemeente betaalt voor de boom en het uitvoeren van de aanpak. De gemiddelde prijs per 
boom is ca. 1000 euro. 
In de gemeente Amsterdam is vanuit Plan Boom al een succesvolle grote bomen aanpak geweest en ook 
in Den Haag gaat deze aanpak van start. Wij maken gebruik van de opgedane ervaring en de 
instrumenten.  

 

Aanplant Donorbos 
 
Wij organiseren de aanleg van een donorbos. Hier worden bomen opgekweekt die later elders in de ge-
meente een plek kunnen krijgen. Het voordeel is dat er, bijvoorbeeld op nieuwbouwlocaties, wat grotere 
bomen geplant kunnen worden dan vaak het geval is. Wij kunnen zorgen voor vrijwilligers voor aanplant 
en beheer. Ook kunnen wij ondersteunen in het zoeken van een locatie voor een gedeeld donorbos voor 
meerdere gemeentes. We kunnen ook onderzoeken of een terreinbeherende organisatie kan voorzien in 
een locatie voor een donorbos. De gemeente zorgt voor materiaalkosten, de kosten van de zaden en 
mogelijk een locatie. Gemeentes betalen ook het beheer.  

 

Kraamkamer 
 
Als variatie op het idee ‘donorbos’ presenteren wij het concept ‘de Kraamkamer’, waarbij we bomen 
zaaien op een klein stukje grond (formaat tennisveld). Hier worden zaden van kwaliteitsbomen (klimaat-
bestendig en soorten die ecologisch (en waar mogelijk natuurhistorisch) en landschappelijk goed in de 
omgeving passen) gezaaid. Buurtbewoners en scholen kunnen betrokken worden bij het planten en 
onderhouden, ook met het oog op educatie. Als de bomen groot genoeg zijn worden ze overgeplaatst 
naar geschikte plantlocaties elders in de gemeente. 
  

https://bomenvooramsterdam.org/
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Natuurlijk Bos zaaien 
 
Wij kunnen een zadenpakket samenstellen (met o.a. wilde appel, noten soorten en besdragers) en met 
vrijwilligers een gebied met bloemzaden en boomzaden inzaaien. Er ontstaat dan op natuurlijke wijze een 
bos dat sterk en veerkrachtig is. De planten bepalen immers zelf wat goed voor ze is en wat de beste plek 
is om te ontkiemen. Eerst groeien er bloemen die met de jaren worden overgroeid door de bomen. 
Materiaalkosten (inclusief zaden) en grond wordt gevraagd van de gemeente. 
 

Zaailingen planten 
 
Als Plan Boom werken wij samen met Meerbomen.nu. Vrijwilligers verzamelen zaailingen in bijvoorbeeld 
gebieden van terreinbeherende organisaties. Deze boompjes kunnen geplant worden bij boeren, 
particulieren en gemeenten. Per gemeente worden de zaailingen naar een NME centrum of andere 
geschikte locatie gebracht van waaruit de boompjes worden verspreid over de te planten locaties.  
 

Plantpakketten 
 
Voor elk type locatie kunnen wij een inheems en klimaatbestendig plantpakket adviseren en ontwerp 
maken. O.a. voor een: 
• Voedselbos 
• Fruittuin 
• Wegbeplanting (hagen / houtwallen) 
• Terreinbeplanting (bijvoorbeeld inpassing zonneweides, sportvelden) 
 

Planten tijdens Natuurwerkdag / NL DOET 
 
Wij kunnen tijdens jaarlijks georganiseerde dagen, zoals de Natuurwerkdag en NL DOET, met vrijwilligers 
gemeenten (of bedrijven) helpen met het planten van bomen. De gemeente geeft aan waar dat kan en 
stelt de grond beschikbaar. Wij kunnen de aanplant begeleiden en gereedschap ter beschikking stellen. 
Over de levering van het plantmateriaal maken we nadere afspraken. 

 

Begeleiden planten door bewonersgroepen 
 
Natuurverenigingen of vrijwilligersgroepen gaan op zoek naar een locatie waar geplant kan worden. 
Hierover maken zij afspraken met de terreineigenaar. Het plantmateriaal (bosplantsoen) ontvangt de 
vereniging/groep gratis en wordt betaald door de gemeente. Het planten gebeurt door de groep 
vrijwilligers zelf. Het is de bedoeling dat men nieuwe landschapselementen of nieuwe bosjes plant. Dus 
geen vervanging na houtkap. Het plantgoed wordt geleverd door regionale kwekers, waarmee wij een 
goede samenwerking hebben. 
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Financiering bijzondere projecten 
 
Wij hebben mogelijkheden om financiers (waaronder Trees for All) te koppelen aan projecten. Onder 
andere voor (voedsel)bossen, landschapselementen, stedelijk groen en herstel van een bestaand bos. 
Hier zijn wel randvoorwaarden aan verbonden en dit vraagt om maatwerk. Wij gaan hier graag het 
gesprek met jouw gemeente over aan. 
 

Voucherregeling 
 
Voor kleinere plantinitiatieven van vrijwilligers- en bewonersgroepen kunnen we donaties van bedrijven 
gebruiken. De donatie is een voucher voor kleinere bomen en is te besteden bij een kweker in de buurt. 
De gemeente kan kleinere stukken grond beschikbaar stellen voor enthousiaste bewoners. 

 
Uitdeelacties 
Bij Plan Boom is inmiddels veel ervaring opgedaan met het organiseren van uitdeelacties. Hierbij worden 
er grote hoeveelheden bosplantsoen uitgedeeld aan bv. vrijwilligersgroepen en bewoners. Wij kunnen dit 
corona-proof organiseren met daarbij een keuze in soorten en tijdstippen van afhalen.  
 

Kortingsactie Boompjes voor Beginners 
 
Inwoners kunnen voor hun eigen tuin(tje) een pakket met drie inheemse boompjes bestellen. Het pakket 
kost 25 euro. De bestelling verloopt online en het pakket wordt thuis bezorgd. Gemeenten kunnen hier 
een extra impuls aan geven door bijv. 50% van het pakket mee te betalen. Dit maakt het extra 
aantrekkelijk voor de eigen inwoners om een pakket te bestellen.  
 

 
 

Heeft u andere wensen? Laat het ons weten.  
 

Wij gaan graag samen met u aan de slag om onze  
 

leefomgeving groener, mooier en gezonder te maken. 

De Natuur en Milieufederaties 
Arthur van Schendelstraat 600 
3511 MJ Utrecht 
info@natuurenmilieufederaties.nl 
030-2567360 

mailto:info@natuurenmilieufederaties.nl
tel:0302567360

