Boomfeestdag 2020
Recordaantal
bomen planten op
één dag plus een
KinderKlimaattop
— Geert van Duinhoven (redactie)

De jaarlijkse Boomfeestdag (sinds
1957!) krijgt dit jaar een bijzonder
tintje. De organisatie wil meer
bomen planten dan ooit op een dag.
En kinderen gaan die dag in debat
over klimaat met topmensen uit het
bedrijfsleven.

Peter Derksen is directeur van
de Nationale Boomfeestdag.
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> De afgelopen maanden leek het af en toe wel
een wedstrijdje ‘wie plant de meeste bomen?’
Initiatieven om meer bomen aan te planten, vaak
omwille van het klimaat, zijn er steeds meer en af
en toe gaat het dan om duizelingwekkende aantallen. Een paar voorbeelden: LandschappenNL
wil er de komende jaren 10 miljoen planten, de
provincie Brabant rept over 40 miljoen en Eurocommissaris voor klimaat Frans Timmermans
heeft een plan gelanceerd voor 2 miljard bomen
in heel Europa. India wil 10 miljard bomen planten om het klimaat te redden. Van een iets andere
orde, maar zeker ook ambitieus, is het idee om
in Nederland op 18 maart een 0,5 miljoen bomen
aan te planten. Volgens initiatiefnemer Peter
Derksen van de Nationale Boomfeestdag moet dat
haalbaar zijn. “Ethiopië heeft het Wereld Boomplantrecord: 353 miljoen bomen op één dag! Toen
vorig jaar een journalist mij naar aanleiding van
dat record vroeg of wij ook zoiets zouden kunnen
doen, heb ik gezegd dat we dat record niet gaan
halen, maar dat we er voor gaan om ons oude
plantrecord van 235.000 bomen op één dag in
2020 willen verbreken!”

Het streven is nu om een 0,5 miljoen bomen en
struiken op 18 maart te gaan planten. “Overal
waar ruimte voor een boom is, gaan we planten:
op schoolpleinen, industrieterreinen, in wijken,
buurten, weilanden, bossen, parken, langs wegen,
bij verzorgingshuizen, ziekenhuizen, maar ook
in particuliere tuinen of op balkons. We gaan dat
niet allemaal zelf doen, maar we roepen iedereen
op om de eigen plantacties bij ons te melden. Samen moeten we dan aan die 500.000 kunnen komen. We vragen de hulp van kinderen, jongeren,
leerlingen, leerkrachten, particulieren, boomkwekers, groenbedrijven, bedrijfsleven, lokale, provinciale en rijksoverheden en particuliere bos- en
landgoedeigenaren. Limburg en Overijssel hebben
inmiddels toegezegd dat ze op die dag tienduizend bomen gaan planten, de stichting Trees for
all gaat er 35.000 planten en Staatsbosbeheer

Derksen maakt zich echter
wel een beetje zorgen over de
scholen: “Het animo onder
basisscholen is de laatste
jaren flink afgenomen, merkt
hij. Als je ze hebt op een
Boomfeestdag zijn kinderen
super enthousiast, maar de
scholen hebben het te druk”

Al 64 keer
heeft er 50.000 toegezegd in samenwerking met
Shell. Driekwart van de gemeenten wil meedoen
en die zijn goed voor samen ongeveer 200.000
bomen en struiken. Alleen met deze toezeggingen
zijn we al over de helft.”
Derksen maakt zich echter wel een beetje zorgen
over de scholen. Het animo onder basisscholen is
de laatste jaren flink afgenomen, merkt hij. “Als je
ze hebt op een Boomfeestdag zijn kinderen super
enthousiast, maar de scholen hebben het te druk,
rekenen en taal zijn belangrijker en gemiddeld
genomen is er per week nog maar ongeveer een
kwartiertje over voor biologieles.” Dat resulteert
er in dat nog maar krap 100.000 basisschoolleerlingen via school mee zullen doen aan het bomen
planten op 18 maart.

De FAO, de Internationale Organisatie van de
VN voor Landbouw en Voedsel, sloeg in 1953
alarm en uitte haar bezorgdheid over de grootschalige ontbossing in de wereld. Dit leidde
tot het aannemen van een resolutie waarin
werd opgeroepen tot een jaarlijks terugkerend
‘World Festival of Trees’. Op 10 april 1957
werd de eerste officiële Nederlandse landelijke
Boomplantdag georganiseerd in Apeldoorn. Er
waren toen 1600 kinderen bij aanwezig. Vanaf
1980 is het Landelijk Comité Boomplantdag
(als onderdeel van Staatsbosbeheer) doorgegaan als Stichting Nationale Boomfeestdag.
Nog steeds krijgen kinderen die meedoen, dit
jaar ongeveer 100.000, het beroemde houten
liniaaltje zoals dat ook in de begintijd werd
uitgereikt aan de deelnemers. Ook nu nog
krijgen de meeste plantlocaties een herinneringsplaatje of paaltje zodat later altijd nog
terug te vinden is waar je ooit ‘jouw boompje’
hebt geplant.
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Twee belangrijke vragen zijn natuurlijk wel: Is
er genoeg plantsoen voorhanden en is er genoeg
ruimte om al die bomen kwijt te kunnen? Over
het plantsoen maakt Derksen zich niet zo’n
zorgen. In Nederland is waarschijnlijk al genoeg
en anders is er over de grens ook nog wel wat te
koop. Ruimte is wel een punt van zorg. Derksen
gaat uit van 3000 stuks per hectare en daar is
dan ongeveer 170 hectare voor nodig. “Het aantal
locaties is nu eenmaal beperkt. We merken wel
dat de terreinbeheerders nu veel gaan planten in
gebieden waar essentaksterfte heeft huisgehouden. Daar moeten weer nieuwe bomen komen.
Gemeenten blijken vaak nog wel ergens een
stukje grond te hebben om wat neer te zetten en
we zien dat er de nodige voedselbossen worden
opgericht waar bomen en struiken aangeplant
kunnen worden. Maar het gaat ons niet alleen om
nieuwe bossen. Extra bomen in een tuin of een
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balkon tellen natuurlijk ook mee. Niet alleen voor
het record, maar ook voor het klimaat en voor de
biodiversiteit. Een klein appelboompje op een
balkon trekt bijen aan, geeft mooie bloemen en
legt CO2 vast.”
Bomen planten op 18 maart is overigens maar een
van de twee grote onderdelen van het programma. Op Boomfeestdag 2020 worden in gastgemeente Alphen aan den Rijn niet alleen bomen
geplant, maar gaan de Alphense kinderen ook in
gesprek met bedrijfsleven en politici tijdens de
KinderKlimaattop. Dit vormt tijdens deze dag het
podium voor de kinderen om, aan de hand van de
maatregelen uit het Klimaatakkoord, hun stem te
laten horen aan volwassenen over hoe zij om zouden moeten gaan met het kwetsbare klimaat in
relatie tot hun toekomst. “We hebben op scholen
met de kinderen geoefend hoe je met dat soort

belangrijke mensen kunt praten en hoe je ze kunt
proberen te overtuigen om meer voor het klimaat
te doen. Dat leverde in die voorbereiding al heel
mooie gesprekken op met soms nieuwe inzichten of standpunten. Zo vroegen leerlingen in de
Haarlemmermeer zich af waarom niet elk kind bij
de geboorte al een boom krijgt bij de geboorte. Ik
ben benieuwd wat de mensen uit het bedrijfsleven van dat soort ideeën vinden en of zij daaraan
kunnen en willen meewerken.”<
redactie@vakbladnbl.nl
Initiatieven om op Boomfeestdag bomen of struiken te
planten kunt u melden op www.boomfeestdag.nl/boomplantrecord

“Is er genoeg
ruimte om al die
500.000 bomen
kwijt te kunnen?”

advertentie

Prinses IreneBos
Als dank voor haar jarenlange inzet voor
bomen en natuureducatie, heeft prinses Irene
voor haar 80ste verjaardag een naar haar vernoemd bos gekregen van de Stichting Nationale Boomfeestdag en de gemeente Alphen aan
den Rijn. De prinses zal op 18 maart als eregast
aanwezig zijn en samen met kinderen de eerste
boom van het hart van het IreneBos planten:
een populier, haar levensboom volgens de Keltische Boomhoroscoop. Deze boom is onderdeel van de 12 bomen van de Bomencirkel, die
traditioneel geplant wordt op ieder nationaal
evenement van de Boomfeestdag. Leden van
de Vaste Kamercommissie LNV planten samen
met minister Carola Schouten, burgemeester
Liesbeth Spies, Commissaris van de Koning
Jaap Smit en Boomfeestdagvoorzitter Albert
Verlinde de andere 11 bomen.
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