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Plan Boom Gelderland 

Doet uw gemeente mee? 
 
 

 
In de komende jaren dragen wij met Plan Boom bij aan het planten van 1 miljoen 
bomen in Gelderland. Samen met andere organisaties, gemeenten, bedrijven en 
inwoners van Gelderland. In tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen 
en in het buitengebied. Doe ook mee met deze bomenbeweging! 

 

Wij kunnen u, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden helpen met: 
• Praktische handvatten met betrekking tot inrichting, boomkeuze, aanplant en beheer 
• Bereiken en betrekken van inwoners, ook voor het vinden van plantlocaties 
• Organiseren van plantevenementen met inwoners en Plan Boom-vrijwilligers 
• Verbinden van vraag en aanbod van locaties, initiatieven, vrijwilligers en financiering 
• Communicatie over de bomen die jullie hebben aangeplant 

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

 
Neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden en kunnen we nog dit plantseizoen 
bomen planten in uw gemeente! Uw contactpersoon voor Plan Boom Gelderland is Jiska van Vliet, te 
bereiken op 06-29330517 of j.vanvliet@natuurenmilieugelderland.nl.  
 

Plan Boom Gelderland is een gezamenlijk project van Natuur en Milieu Gelderland en 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Natuur en Milieu Gelderland coördineert het 
project en is verantwoordelijk voor de communicatie en het werven van financiering en 
initiatieven. Stichting Landschapsbeheer Gelderland levert de expertise voor de advisering 
en begeleiding aanplant. Plan Boom is actief door heel Nederland en wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. 
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Inspiratie 

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 (zie www.planboom.nl/beginners) 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 en zo de 
tuinen in uw gemeente te vergroenen. In Baarn was deze actie een groot succes! 
 

Uitdeeldag bij aanplantactie 
We werken samen met u en de bewoners aan een fraai landschap. Bewoners krijgen de mogelijkheid 
inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken, 
door het aanplanten van bosjes en singels. De gemeente zorgt voor de financiële ondersteuning voor dit 
proces en planvorming. Plan Boom helpt bij de organisatie van de uitdeeldag van deze aanplantactie. SLG 
heeft ruime ervaring met dit soort plantacties in verschillende gemeenten in heel Gelderland, kijk hier 
voor meer informatie. 
 

Zaailingen hergebruiken 
Onze partner MeerBomenNu is gespecialiseerd in het hergebruiken van overtollige zaailingen. Normaal 
gesproken wordt deze ‘opslag’ in parken en natuurgebieden niet gebruikt. De zaailingen sterven af, of 
worden verwijderd en versnipperd. MeerBomenNu geeft deze zaailingen een tweede kans. Met 
vrijwilligers worden de zaailingen verzameld om ze elders weer uit te planten. Als gemeente kunt u met 
MeerBomenNu samenwerken om met vrijwilligers zaailingen te oogsten in parken en natuurgebieden. 
Het verzamelde plantgoed kunt u doneren, dan wordt er een geschikte locatie voor gezocht, of het zelf 
gebruiken in uw gemeente.   
 

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

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. Zo dragen bomen bij aan een gezonde, groene en mooie leefomgeving. 

 
  

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/dorpen-het-groen/
https://meerbomen.nu/
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Financiering bijzondere projecten 
Wij hebben soms mogelijkheden om financiers als cofinancier 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 over 
aan met uw gemeente. 
 

Aanplant grote stads- en dorpsbomen 
Bij de aanplant van grote stads- en dorpsbomen gaan wij samen met inwoners van de stad/wijk of dorp 
op zoek naar locaties die geschikt zijn voor het planten van grote bomen binnen de bebouwde kom. Het 
kan hierbij gaan om particuliere grond of gemeentegrond. De inwoners wordt gevraagd welke locatie zij 
als mogelijk geschikt zien. Deze locatie wordt gecheckt op geschiktheid en in afstemming met de 
bewoners wordt de soortkeuze gemaakt. In overleg met u als gemeente bespreken we hoe we de 
uitvoering exact gaan vormgeven. 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 die hiervoor zijn ontwikkeld. 
 
 

 
 

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. 

https://bomenvooramsterdam.org/
https://bomenvooramsterdam.org/

