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Plan Boom 
Samen voor een gezond klimaat in een 
groene omgeving 
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Plan Boom 
 

Plan Boom richt zich op de aanplant van 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, 

parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Voor en door burgers. 

Hiermee verkleinen we onze CO2-uitstoot en wordt onze leefomgeving mooier, groener, fris-

ser en gezonder. 

 

In het kort 

Plan Boom laat zien dat het gezellig, gezond en 

groen kan zijn om iets te doen tegen klimaatverande-

ring. Een boom bindt – en dit is een grof gemiddelde 

-1 ton CO2 in 50 jaar tijd. Met 10 miljoen bomen gaat 

het om gemiddeld 10 miljoen ton CO2 over een peri-

ode van 50 jaar. Iedereen kan zelf bijdragen tegen 

klimaatverandering en kan in de eigen woonomge-

ving daarvan de vruchten plukken.  

 

Wij bieden hulp bij de zoektocht naar locaties, wette-

lijke kaders en praktische specificaties met betrek-

king tot inrichting, beheer, boomkeuze en de organi-

satie van de aanplant. En bij het bereiken en betrek-

ken van inwoners. Concreet komt dit erop neer dat 

we gemeenten, buurtcentra en wijkorganen benade-

ren, faciliteren, aansturen en activeren. We zetten 

een helpdesk op voor regelgeving, tips en motivaties, 

met expertise voor het vinden en creëren van ruimte 

en inpasbaarheid van bomen. 

Wat gaan we doen? 

We laten Plan Boom slagen door een breed draag-

vlak te organiseren in de hele samenleving. We en-

thousiasmeren overheden om mee te doen. We hel-

pen bij de zoektocht naar locaties, wettelijke kaders 

en praktische plannen voor inrichting, beheer, boom-

keuze en de participatie/organisatie.  We betrekken 

inwoners om het planten van bomen wijkgericht vorm 

te geven. Plan Boom wordt uitgevoerd door duizen-

den betrokken Nederlanders. In iedere stad, in ieder 

dorp zullen mensen zich sterk maken voor het suc-

ces van dit project. We richten ons in eerste instantie 

op onze eigen achterban, lokale natuur- en milieuor-

ganisaties en energiegroepen, maar we zien in de 

praktijk dat er ook buiten onze achterban veel animo 

is om hiermee aan de slag te gaan. We ondersteu-

nen hen  

 

door het creëren van community’s (eventueel in sa-

menwerking met de lokale groepen) rond dit project. 

Hiervoor ontwikkelen we een praktische toolkit met 

voorbeelden, aanpak, tips & tricks. Tot slot gaan we 

aan de slag met studenten, specifieke wijken en ste-

delingen. 

 

We helpen bij collectieve inkoop van bomen, organi-

seren laagdrempelige distributie ‘naar de voordeur’ 

en zijn aanwezig bij de aanplant. Voor de levering en 

het daadwerkelijk planten sluiten we zoveel als mo-

gelijk aan bij bestaande initiatieven als NL Doet, de 

Nationale Boomfeestdag, de Natuurwerkdag en de 

Burendag. Rondom deze events organiseren we een 

‘plus’ om extra aandacht en activiteiten te genereren 

en natuurlijk om zoveel mogelijk bomen te planten. 

Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke Buurtplant-

dag op Burendag. Ook sluiten we aan bij bestaande 

provinciale of lokale activiteiten.  

Waar? 

Onze ambitie is groot: 10 miljoen bomen is een fors 

aantal. Waar vinden we plek voor deze aanplant? 

Er zijn 3 soorten locaties waar we op inzetten: open-

bare ruimte die publiek eigendom is, private gronden 

en landelijk gebied. Een deel van de beoogde 10 mil-

joen bomen zal nadrukkelijk ‘dicht bij de mensen’ 
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worden geplant, daarnaast gaan we bomen planten 

buiten de bebouwde kom. Niet alle locaties zijn ge-

schikt om bomen te planten, zoals gebieden voor 

weidevogels of open landschappen. Het vinden van 

geschikte locaties dient daarom lokaal te gebeuren. 

Dit vraagt het nodige speurwerk, veel overleg en 

praktische adviezen. Op dit moment zijn er naar 

schatting twintig keer zoveel bomen als inwoners in 

Nederland dus dat betekent dat er zo’n 3% bij komt. 

Financiering van het plantgoed 

De kosten van de bomen zijn bewust niet in de be-

groting van dit project opgenomen. De financiering 

van de bomen moet naar onze overtuiging lokaal 

worden geregeld, als onderdeel van het commitment 

van inwoners en hun gemeente of provincie. De kos-

ten van kleine bomen zijn daarbij relatief laag (ge-

middeld enkele euro’s per boompje) en vormen naar 

onze inschatting en ervaring geen belemmering voor 

gemeenten, bedrijven en provincies. Veel gemeen-

ten en provincies hebben hier potje voors. Dit zijn de 

plekken waar wij zullen starten. We verwachten een 

vliegwieleffect bij de andere gemeenten en provin-

cies, ook omdat het niet om grote bedragen gaat.  

 

Met de crowdfundingsactie ‘adopteer een boom’ kan 

iedereen die wil, bijdragen aan het bereiken van de 

10 miljoen bomen. Mensen met een tuin kunnen een 

‘deelnemerspakket’ bestellen. De Natuur en Milieufe-

deraties en de verschillende partners in dit project 

hebben daarnaast goede contacten met het lokale 

en regionale bedrijfsleven. Naast bomen op de eigen 

bedrijventerreinen gaan we  partnerships met bedrij-

ven aan, bijvoorbeeld rond lokale boomplant-activi-

teiten of een lokaal (mini)bos, zodat we nog meer bo-

men kunnen planten. We zetten een speciale web-

site op waar deelnemers ‘hun’ bomen kunnen bestel-

len, waar initiatieven zich kunnen organiseren en 

waar alle deelnemers eenvoudig de weg vinden voor 

de levering van hun bomen en voor het daadwerke-

lijk planten van de bomen.  

Welke bomen? 

Wij werken met een mix van aansprekende, relatief 

grote bomen en vooral veel jonge en inheemse 

boompjes. De laatste categorie betreft vooral bomen 

die niet te groot worden en dus eenvoudig in stad en 

dorp ‘inpasbaar’ zijn. Deels wordt gewerkt met klein-

schalige aanplant in/bij woonwijken (plantsoenen, 

bermen, parken, ‘vergeten’ restgebieden). Uit oog-

punt van haalbaarheid, zullen wij ‘meters maken’ aan 

randen van stad en dorp bij bedrijfsterreinen, weilan-

den, en in bosgebieden. 

 

Samen maken we het verschil 

Onze aanpak bestaat uit nauwe samenwerking met 

de volgende partners: LandschappenNL, De Ge-

zonde Stad, Duurzaam Den Haag, Milieucentrum 

Rotterdam, Stichting wAarde, en LSA bewoners. 

Daarnaast werken we samen met o.a. Trees for all.  

 

 

 

 

Wil jij ook meehelpen? 

Op de website die in het voorjaar van 2020 online 

komt, vind je meer informatie. 

Wil je organisatie met ons samenwerken? Graag ho-

ren we je ideeën over hoe je aan ons project bij wilt 

dragen zodat we samen tenminste 10 miljoen bomen 

extra in Nederland kunnen planten. Neem hiervoor 

contact op via info@natuurenmilieufederaties.nl PS. 

de begroting is al rond, we hebben dus geen ruimte 

voor financiële hulp voor je project of organisatie of 

bomen. 

mailto:info@natuurenmilieufederaties.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Natuur en Milieufederaties 

Arthur van Schendelstraat 600 

3511 MJ  Utrecht 

info@natuurenmilieufederaties.nl 

www.natuurenmilieufederaties.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 


