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60 jaar Boomfeestdag
Dit jaar bestaat de Boomfeestdag 60 
jaar en nog steeds is ons doel meer dan 
actueel: we willen jullie op een leuke, 
maar toch educatieve, manier laten 
zien hoe belangrijk bomen zijn. Niet al-
leen bomen in de natuur buiten de stad, 
maar in de wijk waar je woont of bij je 
school! En wat ook belangrijk is: we wil-
len jou laten beseffen dat je zelf ook een 
bijdrage kan én moet leveren aan een groene, leefbare 
en duurzame wereld. Het gaat tenslotte om jouw toekomst! 
Toch?! 

Omdat jullie meestal in het voorjaar in de klas iets met na-
tuur doen, wordt de Boomfeestdag altijd rondom de lente 
georganiseerd. Omdat er ieder jaar zo’n 100.000 leeftijdsge-
nootjes meedoen in bijna 300 van de 393 gemeenten (dat 
is 75 %) is het een nationale dag geworden. Jullie planten 
met z’n allen op de Boomfeestdag ruim 200.000 bomen en 
struiken ofwel bijna 90 voetbalvelden! Niet niks dus!! Reken 
maar eens uit hoeveel bomen er in al die jaren zijn geplant: 
60 x 90 voetbalvelden is...

En weet je wat zo leuk is…..? We horen vaak van mensen 
die nu kinderen hebben: onder schooltijd hebben wij ook 
ooit op de Boomfeestdag een boom geplant. Ik weet nog 
steeds waar die boom staat! We hopen dus dat als jij ooit 
kinderen krijgt, je datzelfde zegt!

60 jaar X 90 voetbalvelden =
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Maastricht viert 60 jaar 
Boomfeestdag met jou!

Dit jaar vieren we Boomfeestdag 
in Maastricht en dat doen we op 
een bijzondere manier. Waarom? 
Nou, omdat de Nationale Boom-
feestdag dit jaar 60 jaar bestaat en dit hier in Maastricht 
gevierd wordt. We gaan op woensdag 22 maart samen 
bomen planten op een paar plekken: in de Frankenstraat 
en bovenop en rondom de A2-tunnel die in december is 
geopend. 

Maastricht van vroeger tot nu
Maastricht was vroeger een oversteekplaats van een be-
langrijke historische handelsroute over de Maas. In de tijd 
van de Romeinen werd het een garnizoensstad en in de 
Middeleeuwen was het een vestingstad. In de vorige eeuw 
kwam daar een nieuwe route bij: de A2. De snelweg naar 
het zuiden, voor veel Nederlanders de weg die ze rijden als 
ze op vakantie gaan. De A2 werd zo druk dat er voor de 
bewoners aan weerszijde van de drukke weg overlast ont-
stond door onder andere het lawaai en de stank van de 
vele (vracht)auto’s. 

De tunnel en de Groene Loper
Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg, de gemeentes Meers-
sen en Maastricht wilden een oplossing voor dit verkeers- 
en milieuprobleem en schreven zo’n tien jaar geleden een 
wedstrijd hiervoor uit. Het winnende idee was een tunnel 
met twee lagen. 80% van het verkeer gaat ondergronds 
rijden en daardoor komt er op de tunnel ruimte voor een 
nieuw park en een lange bomenlaan. Die nieuwe groene 
ruimte heet De Groene Loper: www.mijngroeneloper.nl.
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Bomen verbinden mensen 
Het thema van deze Boomfeestdag is ‘Bomen Verbinden’. 
Dat thema is gekozen omdat in 60 jaar Boomfeestdag mil-
joenen kinderen al zo’n 10 miljoen bomen (2200 voetbalvel-
den) hebben geplant. Zo wordt iedereen op een positieve 
manier verbonden met de natuur. Ook is het dit jaar 25 jaar 
geleden dat in Maastricht het Verdrag van Maastricht ge-
tekend werd. 

Bomen verbinden wijken
‘Bomen Verbinden’ past dit 
jaar prima bij Maastricht, 
juist omdat in december 
de A2-tunnel in gebruik is 
genomen. Omdat het ver-
keer nu door de tunnel rijdt, 
is er boven de grond plek 
gekomen voor De Groene 
Loper. De Groene Loper 
verbindt het Europaplein in 
het zuiden van de stad met 
het buitengoed Geul en Maas helemaal ten noorden van 
de stad. Een verbinding van ongeveer 5 km waar plek is 
voor honderden bomen. Maastricht krijgt er zo een mooie 
nieuwe laan bij. Een plek om te wandelen, fi etsen, sporten 
of spelen. Ook wijken als Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, 
Scharn en Heer worden na meer dan een halve eeuw weer 
met elkaar verbonden, door een groenstrook waar je de 
vogels kunt horen zingen.

Wat ga je doen op 22 maart?  
Het wordt een gezellige drukke dag. We planten bomen 
in de Frankenstraat en een bomencirkel op de tunnel. Met 
je klas bezoek je de GroenMarkt in het Trefcentrum Witte-
vrouwenveld. Daar laten bedrijven zien hoe ze meewerken 
aan het groener en duurzamer maken van onze stad. In de 
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk wordt een musical op-
gevoerd door en voor de kinderen van Maastricht. En tot 
slot gaan we in optocht over het dak van de tunnel naar de 
laatste plant-actie van de dag op het Europaplein.

Ik wens je veel plezier met de voorbereidingen voor 22 
maart. En natuurlijk hoop ik dat we met zijn allen een leuke 
en feestelijke dag hebben. Samen maken we Maastricht 
nog groener! De gouverneur, burgemeester en wethouders 
komen ook helpen. Jullie zijn er samen met je klas. Heel veel 
scholen doen mee: uit Maastricht veel gewone basisscho-
len en het United World College, maar ook scholen uit Bel-
gië en Duitsland. Zo zijn jullie de leerlingen die later kunnen 
zeggen dat je nog meegeholpen hebt aan de Groene Lo-
per in Maastricht. Tot ziens op 22 maart!

Gerdo van Grootheest
Wethouder Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Wonen, 
Natuur en Milieu

het buitengoed Geul en Maas helemaal ten noorden van 

pastoor Mattie Jeukens en wethouder Gerdo van Grootheest
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Thuis in een groen Maastricht
De gemeente Maastricht wil zorgen voor een stad waarin
iedereen zich thuis voelt. In een omgeving waarin veel groen 
is zoals bomen en planten, voelen mensen zich prettiger. 
Natuur zorgt immers voor lucht en leven in de stad. Bomen 
nemen koolstofdioxide op en geven er zuurstof voor terug. 
Schone lucht die wij en alle dieren in de stad nodig hebben. 
Ook zorgen ze voor schaduw en koelte als het heet wordt 
in de zomer en nemen ze regenwater op, waardoor er een 
prettig klimaat ontstaat om in te wonen. In de natuur kun 
je veel leren. Als je hutten bouwt, leer je over bouwkundige 
verhoudingen. Als je vlotten bouwt, leer je dat het water 
stroomt en hoe je dingen kunt laten drijven. Kortom: ga naar 
buiten en leer van de natuur. Wil je meer weten over jouw 
buurt? Kijk dan op www.thuisinmaastricht.nl

Vind je het leuk om te weten wie er allemaal bezig is met 
goede plannen om Maastricht nog groener te maken? Kijk 
dan op de website www.groen-maastricht.com

Plantlocaties
We gaan op verschillende plekken in stad bomen planten. 
De eerste plek is de Frankenstraat in Wittevrouwenveld. 
Daar planten we 75 nieuwe platanen zodat de straat er op-
nieuw mooi groen komt uit te zien. 
De andere plekken hebben allemaal te maken met de 
Groene Loper. Als dat hele gebied helemaal klaar is, staan 
er ongeveer 1700 bomen van allerlei soorten. Er komen 
bijvoorbeeld tulpenbomen, winter- en zomereiken, sierker-
sen en nog meer soorten. Maar meer dan de helft van de 
bomen zijn winterlindes, de Tilia cordata ‘Greenspire’. Die 
hebben we gekozen omdat deze boomsoort weinig ruimte 
nodig heeft om te wortelen. En dat is wel zo handig om-
dat er bovenop de tunnel maar 1,5 meter grond ligt. De 
lindebomen voor de Groene Loper groeiden op in een 
boomkwekerij in Zwolle. Daar werden in 2012 meer dan 900 
winterlindes aangeplant. Die bomen worden overgebracht 
naar Maastricht, zodat we bomen kunnen planten die al 
mooi groot zijn. 

Een paar van die grote lindebomen gaan we samen plan-
ten langs de President Rooseveltlaan en vóór de kerk bij 
de Voltastraat. Ook worden er op de Boomfeestdag alvast 
twaalf lindebomen in een cirkel geplant, die later bij de 
rotonde komen te staan waar nu nog de kruising van de 
Scharnerweg is.  

We sluiten de dag af op het Europaplein. Dat ligt vlakbij de 
ingang (en uitgang) van de tunnel. Daar planten we zo’n 
70 jonge eikenbomen. Dat doen we samen met vertegen-
woordigers van de Europese lidstaten, de ambassadeurs. 
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Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk 
Deze Rooms-Katholieke Kerk werd in 1936 gebouwd. De
bouwkosten bedroegen 76.663 gulden. Deze kerk werd
gebouwd met mergelblokken. De rode holle en bolle
dakpannen geven de kerk een Italiaans tintje. Op 14 
april 1938 vond de inzegening van deze kerk plaats. De
toren kwam pas in 1941 gereed en werd later bekleed
met koper. In 1949, bij het 25-jarig bestaan van de 
parochie, kwamen er klokken in de toren te hangen. 
Pastoor Mattie Jeukens is door de bisschop benoemd tot 
‘baas’ van deze parochie. Het woord pastoor komt van het 
Latijnse woord pastor, dat herder betekent. Dat verklaart 
waarom een pastoor soms over zijn kudde spreekt.

Trefcentrum 
Wittevrouwenveld 

In dit buurtcentrum aan de Edison-
straat 4 wordt het hele jaar door 
van alles georganiseerd: rommel-
markten, voorstellingen, tentoon-
stellingen en fi lmavonden.
En op 22 maart vindt hier op de 
begane grond en aangrenzend 
buiten de GroenMarkt plaats.
 

algemene informatie
Regels zijn nooit leuk, daarom zo min mogelijk regels op deze dag. 
Maar we willen vooraf wel een paar belangrijke punten met jullie 
afspreken.  

Follow the leader... 
Jullie juf of meester deelt jullie groep in clubjes van 10 personen. 
Ieder clubje krijgt een clubleider. De clubleiders moeten jullie zelf,  
samen met je juf of meester, regelen. Vraag dus je ouders, je buur-
man, je tante of een grote broer of ze jullie willen begeleiden. Op 
de Boomfeestdag blijf je de hele dag bij je clubleider. Je juf of 
meester moet uiterlijk woensdag 8 maart via info@boomfeestdag.nl 
het aantal clubleiders en hun voor- en achternaam mailen.   

Modeshow... 
De Boomfeestdag is op 22 maart aanstaande en dus kan het 
sneeuwen, regenen of de zon kan stralend schijnen. Wat trek je 
aan: je bikini of je winterjas? Het laatste is het beste. Je bent veel 
buiten, kleed je dus warm aan. Neem ook je regenpak mee. Om-
dat we op een bouwterrein lopen, kan het modderig zijn, dus neem 
je laarzen en een plastic zak mee om je modderige laarzen in te 
doen. Van ons krijg je een uniek Boomfeestdag T-shirt en de enige 
echte Boom-Bouwhelm. Trek dit shirt over je jas aan en zet je helm 
op, zodat iedereen kan zien dat jij de Boomfeestdag aan het vie-
ren bent.  

Honger... 
Van de Boomfeestdag krijg je op de dag zelf iets te drinken, wat 
lekkers en fruit. Je moet wel zelf je lunchpakketje (eten en drinken)
meenemen zodat je hier tussendoor lekker van kan smullen.

Volg de bordjes...  
Per school/groep krijg je vanuit de Boomfeestdag een eigen Boom-
feestdagbegeleider. Hij/zij heeft een bord met de naam en groeps- 
nummer van de school bij zich. De Boomfeestdagbegeleider is
herkenbaar aan een lichtgrijze sjaal. De begeleider weet precies 
hoe het programma in elkaar zit en waar je naar toe moet, dus... 

follow the leader!
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Boomfeestdag-presentatoren

Luc Weegels
Boomfeestdag-presentator 
Luc Weegels ken je waar-
schijnlijk als rapper  DoubleL.

Bomen inspireren hem om de 
mooiste raps te maken. Spe-
ciaal voor de Boomfeestdag 
schreef hij de hits ‘Groen! en 
‘Come on, come on!

Donatello Piras
Boomfeestdag-presentator Donatello 
Piras houdt veel van bomen en klom 
er vroeger vaak in. Zijn favoriete 
boom is de olijfboom. Daarvan heeft 
hij er zelfs thuis een staan. 
Donatello heeft best wat ervaring op 
het gebied van debatteren. Hij heeft 
op heel veel scholen in Nederland
debatles gegeven. Maar Donatello 
houdt ook van presenteren. Zo was 
hij presentator van de landelijke 
debattoernooien voor basisscholen, Unicef Kinderrechten 
debattoernooi, Kleine Prinsjesdag. En misschien kijk jij wel 
naar Dream school op Nederland 3, dan heb je Donatello 
kunnen zien waar hij een les debatteren gaf. Donatello kijkt 
er naar uit jullie te ontmoeten en om jullie te begeleiden 
tijdens het Bomendebat!

Boomfeestdag-programma
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9:00 uur  
Aankomst kinderen bij Frankenstraat
Welkomstwoord door Burgemeester Annemarie Penn-
te Strake en voorzitter Boomfeestdag Onno Hoes

9:15 uur
Start aanplant van 75 bomen aan de Frankenstraat, 20 
bomen voor de OLV-van-Lourdeskerk

10:15 uur
Aftrap 60 jaar Boomfeestdag in de OLV-van-Lourdeskerk 

10:20 uur
BomenDebat One Tree Per Child

11:05 uur
Boomfeestdag-musical 
‘de Klagende Klankentapper’

11:30 uur
GroenMarkt en lunch

12:30 uur
Bomencirkel-aanplant

13:05 uur
Te voet over de Groene Loper naar Europaplein 

13:45 uur
Start aanplant bomen op Europaplein

14:15 uur
Feestelijke slotact & afkondiging Nationale Viering 2017 
op het Europaplein 

14:45 uur
Einde Boomfeestdag 2017, met de bus terug naar school
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Boomfeestdag-lied ‘Het is tijd’
Als je goed bent voor de bomen in de buurt
Krijg je van die bomen elke dag iets terug,
Iets belangrijks dat je hele leven duurt
Hun cadeau aan jou is gratis frisse lucht

’t is onzinnig dat de mensen voor het geld
zoveel bossen in de wereld blijven kappen
Want wat kunnen we nou kopen voor ons geld
Als we straks massaal naar zuurstof moeten happen

Of vind je onze wereld mooier dan misschien
Als er straks geen stukje groen meer is te zien…..

Neeeeeeeeeeeeeeee………….!

Refrein:
 Dan wordt het tijd om iets te doen
 Aan een zorgeloze toekomst,
 Aan je eigen stukje groen
 Want als de bomen het niet pikken
 Nou dan laten ze ons stikken,
 Frisse lucht is veel meer waard dan een miljoen

Als je samen een begin maakt in het klein
Door te knokken voor het bos in je omgeving
Zul je zien dat er steeds vaker mensen zijn
Die gaan werken voor een groene samenleving

Dus doe maar mee en zet je in voor de natuur,
Die natuur zal je met liefde terugbetalen
En door jou kan iedereen weer op den duur
In een groene wereld rustig ademhalen

Of vind je onze wereld mooier dan misschien
Als er straks geen stukje groen meer is te zien

Neeeeeeeeeeeeeeee………….!

Refrein
tekst en muziek: Han Kooreneef

Op Boomfeestdag.nl/
nationaleviering2017 
vind je de muziek van 
‘Het is tijd’.

GroenMarkt
Tijdens de Boomfeestdag is het Trefcentrum Wittevrouwen-
veld gevuld met kraampjes van de GroenMarkt. Op deze 
GroenMarkt staan allerlei bedrijven en instellingen die iets te 
maken hebben met natuur en/of milieu. Er staan kraampjes 
van de (hoofd)-sponsors van de Boomfeestdag, bedrijven 
uit jullie eigen omgeving en nog veel meer.

Bij elke kraam is genoeg te zien of te doen. Dingen om van 
te leren, dingen om te doen, dingen om aan te ruiken, din-
gen om te proeven en dingen om mee naar huis te nemen. 
Superleuk natuurlijk!

En de GroenMarkt is tot en met 16:00 uur voor iedereen 
open. Je moeder, vader, opa, opa, grote broer of zus en 
buurvrouw kunnen dan ook genieten van al het moois dat 
Limburg op groengebied te bieden heeft!

Op de GroenMarkt kun je het bes
te in een 

groepje rondlopen, 
dus volg je clubleide

r! 

Van je Boomfeestdagleider krijg
 je een 

plattegrond, zodat 
je alle kraampjes makkelijk 

kan vinden. Hou dez
e goed bij, zodat je

 alle 

kraampjes kunt bezoeken
!
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Boomfeestdag-BomenDebat
Tijdens de Boomfeestdag doen jullie mee aan het 
BomenDebat. Jullie gaan in debat over waarom bomen en 
bossen zo belangrijk zijn. Wie van jullie dat het beste doet, is 
de winnaar. En dan krijg je van de jury een prachtige prijs! 
Dus vlug doorlezen, dan kan je daarna snel aan de slag om 
te oefenen!

Het is heel handig als je goed kan debatteren. Je leert over-
tuigend spreken, luisteren en de goede argumenten te ge-
ven. Zo leer je om je mening met zelfvertrouwen voor een 
groep te geven. Ook kom je erachter dat je niet altijd gelijk 
hebt. Daarnaast leer je door het debatteren ook nog eens 
om een standpunt van meerdere kanten te bekijken. 
 
Op school kun je alvast oefenen door een eigen 
BomenDebat te houden. Hoe? Op pagina 17 vind je drie 
stellingen. Wat vind je van deze stellingen? Ben je het er 
mee eens? Of juist helemaal niet? Kun je argumenten be-
denken om duidelijk te laten horen wat jij er van vindt? En 
kun je argumenten bedenken die de ‘tegenpartij’ kan ge-
bruiken en heb je daar een mooi tegenargument bij?

Onthoud als je gaat debatteren dat luisteren heel belang-
rijk is en dat alle meningen meetellen! Heel veel plezier en 
tot op de Boomfeestdag!

Boomfeestdag-BomenDebat
KLASSEN-STELLINGEN 

De stellingen vind je ook op 
www.boomfeestdag.nl/nationaleviering2017
Je juf of meester kan ze op het digibord laten zien. 

Organiseer op school jullie eigen BomenDebat. Hier volgen 
acht stappen om in de klas het debat te houden:  

Stap 1
Maak twee groepjes van vijf leerlingen. Elk groepje krijgt een 
aanvoerder. De juf of meester is de debatleider en houdt de 
tijd van de debatrondes bij. De rest van de klas is jury. 

Stap 2
Lees de stelling op het digibord via www.boomfeestdag.nl/
nationaleviering2017. Het ene groepje bedenkt argumenten 
voor de stelling. Het andere groepje verzamelt tegenargumen-
ten. Het gaat daarbij niet om je eigen mening maar om goede 
argumenten! Zoek op internet naar feiten om je stellingen te 
onderbouwen.

Stap 3
Dan begint het debat. Vraag allereerst de juryleden wie voor 
de stelling is en wie tegen de stelling is. 

1.  Alleen kinderen mogen voortaan bomen planten.

2. Bomen zijn ALLEEN belangrijk voor kinderen die
 

   in steden wonen.

3. Voor iedere gekapte boom
 moeten er 2 bomen 

   worden terug geplant.
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Boomfeestdag-BomenDebat
Stap 4 
Vervolgens krijgt de aanvoerder van elk team 1 minuut de tijd 
om aan de klas te vertellen wat de belangrijkste argumenten 
voor of tegen de stelling zijn.

Stap 5
Daarna gaan de teams 5 minuten met elkaar in debat. Ze re-
ageren om beurten op elkaars argumenten. Na vijf minuten 
wordt het debat gestopt. Dan krijgen de teams kort de tijd om 
te overleggen over hun eindtoespraak.

Stap 6
Nu mag elke leerling die debatteert nog één slotzin zeggen. 
Eerst krijgen de leerlingen uit team 2 één voor één het woord 
voor hun slotzin met een argument tegen. Daarna geven de 
leerlingen uit team 1 hun argumenten vóór de stelling. 

Stap 7
De juryleden mogen na het debat weer hun mening geven. 
Zijn ze nog steeds voor de stelling? Of nog steeds tegen? Is er 
iemand van mening veranderd? En waarom? 

Stap 8
De klas beoordeelt beide teams. Hebben ze bijvoorbeeld dui-
delijk gesproken, legden ze de argumenten goed uit en rea-
geerden ze goed op de tegenpartij? De klas geeft tips aan de 
teams. Daarna kiezen de leerlingen door vingers op te steken 
een winnend team.

Bron: Nederlands Debat Instituut 

Boomfeestdag-musical
‘De klagende klankentapper’
Iedereen weet hoe irritant het is om geen bereik te hebben 
met je telefoon. Zo ook voor een groepje kinderen die voor 
een schoolreisje gedropt zijn in het bos. Wat moet je nou in 
een bos en al helemaal zonder telefoon. Maar dan vinden 
ze een klankentapper. Met de klankentapper horen ze de 
boom klagen en komen de kinderen erachter dat een aar-
de zonder bomen veel erger is dan een telefoon zonder 
bereik. Want zonder zuurstof heb je niets aan je telefoon. 
Samen komen ze op het idee om een plantatreechallenge 
te bedenken zodat ze iedereen kunnen bereiken om te ver-
tellen hoe belangrijk het is om goed met onze bomen om te 
gaan. Het streven is om elk kind voor zijn 10e jaar minstens 
één boom te laten planten. Heb jij nog nooit een boom ge-
plant? Doe dan mee met onze #plantatreechallenge! 

Stephanie Habets
De Maastrichtse Stephanie Ha-
bets is 15 jaar oud zit in 4 VWO 
van Porta Mosana. In 2014 heeft 
zij als enige Limburgse in de fi na-
le van the Voice Kids gestaan 
en is 2e geworden. Daarna 
deed ze mee aan een theater-
show van The Voice Kids en trad 
in diverse theaters in Nederland 
op.
Sinds twee jaar heeft zij zangles bij Kumulus Theaterschool. 
Ze schrijft ook eigen liedjes en begeleid zichzelf dan op de 
piano. In haar woorden: ‘muziek maken is een passie die je 
kunt overbrengen op andere mensen’!
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Doe-opdracht

Kumulus Musical is onderdeel van Kumulus Theaterschool in 
Maastricht. Het docententeam geeft met veel enthousias-
me les aan leerlingen in alle leeftijden. Met iedere groep 
wordt een eigen mooie eindproductie gemaakt.

Veel leerlingen zijn inmiddels doorgestroomd naar het be-
roepsonderwijs en hebben in nationale musicalproducties 
gespeeld. Zo spelen er bijvoorbeeld twee (oud) leerlingen 
mee in Ciske de Rat.

De Boomfeestdag-musical wordt door een groep leerlingen 
van onze basiscursus  gespeeld. In slechts twee maanden 
tijd studeerden zij de musical in. Dit deden ze onder leiding 
van de docenten Christianne Neven - zang, Marianne Kem-
mer - spel en Judith Brosky - dans. 

De leerlingen die aan dit project meewerken zijn Stephanie 
Habets, Anna van Dam, Lieve van Doornik, Josephine Jans-
sen, Meike Arends, Julie Oude Wansink, Jill Kerssemakers, 
Tamar de Rijke, Michelle Hilwig, Chloe Post, Megan Hessen, 
Amber Willems en Brando Berkers.

Heb je ook zin om iedere week te zingen, dansen en toneel 
te spelen en te schitteren in een echte voorstelling? 
Meld je dan aan via www.kumulus.nl of mail voor info naar 
kumulusmusical@hotmail.com.

Doe mee aan #plantatreechallenge
One Tree Per Child! Ofwel: Ieder Kind Een Boom! Boomfeest-
dag wil heel graag dat elk kind voor zijn/haar 10e levens-
jaar zelf een boom plant. Het liefst natuurlijk onder school-
tijd, dat is leuker dan rekenen en taal, toch? 

Jullie planten bomen op 22 maart. Doe daarom mee met 
onze #plantatreechallenge en fi lm het planten van jouw 
boom of struik en laat zo aan iedereen zien dat jij het plan-
ten van bomen net zo belangrijk vindt als wij. 
Maar je hebt misschien ook wel een broertje/zusje of vriend-
je/vriendinnetje die ouder is dan tien jaar, maar nog nooit 
zelf een boompje heeft geplant?  

Daag hen uit om ook mee te doen aan de #plantatree-
challenge en laat ze hun fi lmpje op facebook, snapchat 
of instragram zetten. Zo kunnen we met z’n allen een grote 
inhaalslag maken en komen we echt aan de ‘One Tree Per 
Child’.
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Bomen planten en wensblad
Op de Boomfeestdag ga je in groepjes planten. Belangrijk is 
dat de bomen niet te diep worden geplant! Als ze te diep 
staan, krijgen ze geen lucht en gaan ze dood. Ook moeten 
de bomen niet scheef, maar rechtop in de aarde staan. Zorg 
dat alle wortels goed bedekt zijn. Planten doe je met een 
aantal klasgenoten samen: de een houdt de boom vast, ter-
wijl de anderen de aarde erbij scheppen. Stamp de grond 
halverwege een beetje aan en wissel zonodig van taak. 

Maak voor jouw boom een Boomwens:

Maak voor 22 maart aanstaande jouw wens.Knip van stevig karton (maximaal A5) een boomblad uit. Dit wensblad vind je op Boomfeestdag.nl/nationaleviering2017. Het wensblad moet je NIET plasifi ceren; plastic is  heel slecht als dat in de natuur terecht komt.
Zet op het blad je naam en je wens voor jouw boom en jouw groene toekomst. Hang het blaadje met een touwtje aan jouw boom.

Wormen
Wormen rare, nutteloze beesten? Echt niet!! Een worm is 
heel belangrijk voor de bomen. 

Een regenworm graaft in de grond en maakt zo een 
gangenstelsel. Daardoor komt er zuurstof in de bodem. 
Ook kan daardoor het water sneller worden aangevoerd 
... én afgevoerd. Planten en bomen maken gebruik van die 
gangen om hun wortels in te laten groeien. De regenworm 
poept op en onder de grond. Wormenpoep is makkelijk op-
neembaar eten voor bomen en planten.

Een worm doet dus heel nuttig werk, daarom ga jij  wormen 
bij jullie boom uitzetten.

De regenwormen zitten in een doos. Pak een handje regen-
wormen en zet ze in een hoopje bij elkaar op de grond. De 
regenwormen gaan nu hun eigen weg!
Niet met de wormen gooien of op gaan staan, de boom 
heeft alle wormen hard nodig.

Op www.boomfeestdag.nl/nationaleviering2017 vind je 
heel veel leuke informatie over de worm. Hier wordt ook 
precies uitgelegd hoe jij de wormen moet uitzetten.
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Neem, als het mag van je ouders, een 

schep mee met daarop je naam, je 

schoolnaam en groepsnummer. En wil 

je iedereen laten zien dat je van bomen 

houdt, dan heb je jouw schep natuurlijk 
mooi beschilderd!

Het wensblad moet je NIET plasifi ceren; plastic is  heel slecht als dat in de natuur terecht komt.
Zet op het blad je naam en je wens voor jouw boom en jouw groene toekomst. Hang het blaadje met een touwtje aan jouw boom.

je iedereen laten zien dat je van bomen je iedereen laten zien dat je van bomen 
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Boomfeestdag-Bomencirkel
Elk jaar wordt er tijdens de Nationale Viering Boomfeestdag 
een zo genoemde Bomencirkel geplant. Deze cirkel be-
staat uit 12 bomen. Er is voor dit aantal gekozen om een 
aantal redenen:

1.  omdat de Europese vlag uit 12 sterren bestaat en 
     we je hiermee willen laten zien dat natuur niet 
     ophoudt bij de grens van Nederland. 
2.  omdat Maastricht op 22 maart de 12 provincies     
     vertegenwoordigt
3.  omdat er 12 maanden in een jaar zijn en  ...
4.  omdat er 12 sterrenbeelden zijn!! 

 

Boomfeestdag-slotact

En het einde van deze feestelijke 
groene dag sluiten we spetterend 
af met een optreden van niemand 
minder dan ...

Nee dat verklappen we nog niet. 
Maar het wordt super!

ik heb een
 handteken

ing van: 
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Boomfeestdag-lesbrief
Altijd willen weten wat een 
eekhoorn tijdens zijn jacht naar 
nootjes in de bomen tegen 
komt of wil je een bomenslinger 
maken? 

Dat kan! Vraag je juf of mees-
ter om de  lesbrief-2017 ‘Bomen 
Verbinden’ te downloaden via 
Boomfeestdag.nl/nationaleviering2017

Los in ‘t Bos

Altijd al boswachter willen zijn en jonge dieren helpen? Dat 
kan nu met de stoere game ‘Los in ‘t Bos’ dat je buiten speelt 
op een smartphone of tablet. 
De ‘Los in ’t Bos’- app maakt  van dezelfde techniek als Poké-
mon Go. Ga naar buiten met je smartphone en leer op een 
leuke manier over het belang van bomen, dieren en bossen! 

De game kun je gratis downloaden en is geschikt
voor Android (Google Play) als voor Apple (App Store).
 

Boomfeestdag-lesbriefBoomfeestdag-lesbrief

Dat kan! Vraag je juf of mees-
ter om de  lesbrief-2017 ‘Bomen 

Boomfeestdag.nl/nationaleviering2017Boomfeestdag.nl/nationaleviering2017

Ik ga naar de Boomfeestdag en neem mee
Ik ga naar de Boomfeestdag en ga vooraf samen met juf of meester:
° Clubleiders zoeken (per groepje van 10 kinderen een clubleider) en
   uiterlijk woensdag 8 maart aanstaande het aantal begeleiders mailen    
   naar info@boomfeestdag.nl
° BoomfeestdagLied ‘Het is tijd’ en ‘Liefde van de Bomen’ van de 
   Bomen-musical oefenen
° Het wensblad downloaden en een boomwens schrijven
° Oefenen voor het BomenDebat
° De informatie over wormen lezen

Wat je nog krijgt van de Boomfeestdag:
Vooraf:
° De naam van jullie Boomfeestdagbegeleider 
° Groepsnummer voor jullie klas en de bustijden
° Een link naar de muziek en tekst ‘Liefde van de Bomen’ uit de musical

Op 22 maart:
° Plattegrond GroenMarkt
° T-shirt voor over je jas en de enige echte Boom-Bouwhelm
° Een stemkaart voor het BomenDebat
° Een tasje vol leuke verrassingen

Ik ga naar de Boomfeestdag en ik neem mee: 
° Laarzen en een plastic zak waar je laarzen in kunnen
° Boomwensblad aan een touwtje
° Lunchpakket (eten & drinken)
° Regenpak
° Goede zangstem 
° Als het mag van je ouders: een schep met daarop je 
   naam, je schoolnaam en groepsnummer
° En natuurlijk dit boekje

Ik ging naar de Boomfeestdag en ik nam mee terug: 
° Een hoop kennis over bomen 
° Een heel leuke herinnering 
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Stichting Nationale Boomfeestdag
Postbus 330

5000 AH Tilburg
Telefoon: 013 - 707 48 50 
www.boomfeestdag.nl
info@boomfeestdag.nl

Stichting Nationale Boomfeestdag werkt samen met 

Staatsbosbeheer;

activiteiten voor 2017 worden mede mogelijk gemaakt 

door  het IVN met als hoofdsponsors:

Boomkwekerij Ebben, BP Nederland, SCA-EDET, 

Faber Halbertsma Groep, Robin Energie, 

Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, 

Projectbureau A2 Maastricht, Avenue2 en

Buitengoed Geul & Maas.


