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22 maart 2017, 60 jaar Boomfeestdag!
Het is bijna zover: op woensdag 22 maart aanstaande is weer
Boomfeestdag! Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de eerste Boomfeestdag
werd gevierd. Al 60 jaar verbinden bomen kinderen met natuur. Vandaar
een toepasselijk thema: Bomen Verbinden. Veel gemeenten hebben zich
vanwege dit jubileum al aangemeld via onze site.

Heeft u zich al aangemeld?
Vaak vraagt de pers aan het Landelijk Bureau Boomfeestdag of een gemeente meedoet en met
hoeveel kinderen. We willen daarom graag weten hoeveel kinderen er meedoen en hoeveel
bomen/struiken ze op 22 maart planten per gemeente en per provincie. Viert u de Boomfeestdag op
een ander datum? Meld het ons ook! Het is niet alleen mooi informatie voor de pers maar ook voor
uw gemeente. Boomfeestdag levert namelijk altijd mooie, positieve foto’s en VLOG’s op en originele
Youtube-filmpjes! Kortom: optimale PR voor uw gemeente!

Ik doe mee!
Bomen Verbinden
Bomen hebben een grote emotionele waarde: als jonge kinderen beginnen te tekenen wordt er altijd
een boom bij getekend. Planten van een boom tijdens basisschooltijd is vaak een eerste en dus
onuitwisbare natuurbeleving voor een kind. Speciale gebeurtenissen worden vaak gemarkeerd met
het planten van een boom: denk bijv. aan Gedenkbomen of Geboortebomen. En als er bomen gekapt
dreigen te worden komt er vaak vanuit de maatschappij veel weerstand. Kunt u het zich voorstellen:
een leefomgeving zonder bomen? Vandaar het thema Bomen Verbinden.

Lesbrief 2017
Rondom het thema Bomen Verbinden is een speciale
lesbrief gemaakt met 7 opdrachten. U kunt aan de
leerkrachten van de deelnemende basisscholen de
onderstaande link communiceren, zodat ze zich
kunnen voorbereiden op uw Boomfeestdag-Viering.

Link lesbrief 2017:
www.boomfeestdag.nl/lesmateriaal
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Toekomstboom met QR-code
Dit jaar hebben we een aantal mooie opties om kinderen zich nog meer verbonden te
laten voelen met de bomen die ze geplant hebben.
1. Kies met de kinderen en de burgemeester of wethouder een TOEKOMSTBOOM.
Deze geplante boom mag dus uitgroeien tot een prachtige monumentale boom.
2. Via onze webshop kunt u een unieke Herinneringspaal bestellen om bij de
TOEKOMSTBOOM te plaatsen. Op dit paaltje is een plaatje met QR-code
geplaatst. Met deze code is de TOEKOMSTBOOM ten alle tijden voor alle
passanten digitaal te volgen. Tevens kunt u uw gemeentelogo en die van
Boomfeestdag met een tekst naar keuze op dit plaatje plaatsen.
3. Download de GrowApp, volg en maak een animatie van de geplante bomen die
groeien. Maar… laat de kinderen dit ook doen, want met deze fantastische app
kunnen de kinderen door de jaren heen de door hun geplante boom zien groeien
en veranderen met de seizoenen. Ze doen dit door op verschillende momenten
een foto te maken (te beginnen op de Boomfeestdag). De app maakt vervolgens
een serie van de gemaakte foto’s. Door de foto de tag #mijnboomfeestdag mee
te geven, wordt hij automatisch gedeeld via onze website.
De GrowApp is vanaf 19 maart gratis te downloaden via onze website.
Vraag leerlingen hun verhalen en filmpjes te delen
Roep daarnaast de kinderen, die meegedaan hebben aan de Boomfeestdag, op om hun
verhalen en/of filmpjes te koppelen aan de geplante Toekomstboom door ze te sturen
naar info@boomfeestdag.nl. Wij plaatsen ze dan op de speciale pagina bij uw
TOEKOMSTBOOM.

Klik hier voor het bestellen van een Herinneringspaal met QR-code
Moet u nog bomen bestellen? Onze hoofdsponsor Boomkwekerij Ebben heeft een mooi
Boomfeestdag-sortiment. Kijk hiervoor op www.ebben.nl

Bomenstichting feliciteert Boomfeestdag!
Elk jaar planten duizenden kinderen op Boomfeestdag een
boom. Dit onthouden ze hun hele leven! Kinderen
ontdekken op deze dag hoe belangrijk bomen zijn voor
mens en dier. De bomen die zij planten moeten daarom
kunnen rekenen op onze zorg en aandacht. Laten we er samen voor zorgen dat de bomen die dit jaar
worden geplant, kunnen uitgroeien tot de groene monumenten van ons land. De Bomenstichting
feliciteert iedereen in Nederland met deze bijzondere verjaardag: 60 jaar Boomfeestdag!
www.bomenstichting.nl
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Maastricht Boomfeestdag-Hoofdstad-2017
Maastricht staat dit jaar in de landelijke
Boomfeestdag-schijnwerpers, want hier
vindt de aftrap plaats van het 60-jarig
jubileum. Op het tunneldak van de
nieuwe A2 wordt op 22 maart gestart met
de aanplant van de Groene Loper: 550
kinderen planten lindes, eiken en
platanen. Maastricht was 25 jaar geleden
de plek waar de Europese Unie ontstond
en ook dat vieren we op Boomfeestdag:
ambassadeurs en consuls-honorair van de
28 EU-lidstaten planten voor hun land een
boom
op
het
nieuwe
Knooppunt
Europaplein aan de zuidzijde van de
tunnel.

Accentgemeente Boomfeestdag
Ieder jaar staat in de provincies één gemeente in de provinciale-schijnwerpers: de Accentgemeente
Boomfeestdag. waar de Provinciale Viering Boomfeestdag wordt gevierd. Naast vele kinderen is de
burgemeester en/of wethouder én Commissaris van de Koning of een Gedeputeerde eregast. Op dit
moment zijn alle Accentgemeentes bekend.

Wilt u in aanmerking komen voor Accentgemeente in uw provincie, mail dan naar
info@boomfeestdag.nl

Accentgemeenten Boomfeestdag-2017
Provincie

Gemeente

CdK/Ged.

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Emmen
Noordoostpolder
Littenseradeel
Heumen
Hoogezand –Sappemeer
Maastricht
Bergeijk
Medemblik
Staphorst
Utrecht
Terneuzen
Krimpen aan den IJssel

Ged.
CdK
Ged.
Ged.
CdK
CdK
Ged.
Ged.
CdK
Ged.
Ged.
Ged.
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Intentieverklaring One Tree Per Child
Uw College van B&W heeft onlangs een verzoek ontvangen om de Intentieverklaring One Tree Per
Child te tekenen. U heeft daarvan een afschrift ontvangen.
We krijgen reacties vanuit gemeenten dat men niet kan
tekenen omdat er te veel kinderen in hun gemeente
woonachtig zijn en niet altijd genoeg bomen om te
planten.
LET OP: het gaat om een INTENTIE en het is geen EIS!
We willen graag dat gemeenten zich actiever gaan
inzetten om kinderen bij hun leefomgeving te
betrekken; dit is niet alleen goed voor hen maar ook
voor de gemeente zelf, want het is bewezen dat
bijvoorbeeld vandalisme hierdoor verminderd. Tevens
hopen we dat gemeenten tijdens haar planvoorbereidingen er als vanzelfsprekend aan gaan
denken om bij de uitvoering van plantwerkzaamheden
kinderen te betrekken. Denk hierbij aan wijken waar
geplant gaat worden of aan een industrieterrein in de
buurt van een basisschool. We zien namelijk regelmatig
dat er bomen/bomenlanen worden geplant, waarbij
kinderen betrokken hadden kunnen worden. Het is niet
alleen leuk om de kinderen bij hun leefomgeving te
betrekken, maar het is ook mooie PR voor de gemeente. Het hoeft dus niet persé op dé
Boomfeestdag te zijn maar het kan ook op een andere dag. Zo kan het elke dag Boomfeestdag zijn.

Heeft uw gemeente al getekend? Download hier de intentieverklaring

Social Media
Is uw gemeente ook actief op Twitter? Worden er regelmatig foto's geplaatst op
Facebook? Deel dan uw Boomfeestdag-Viering met ons en de rest van Nederland! Gebruik
#BFD2017 en geef iedereen een kijkje bij jullie Boomfeestdag.
En als u toch druk in de weer bent met Twitter, Facebook en/of Instagram, like en volg
dan ook meteen de Boomfeestdag voor de laatste updates vanuit onze stichting!

#mijnboomfeestdag
In 60 jaar Boomfeestdag zijn heel wat unieke momenten en herinneringen ontstaan. Wij
zijn op zoek naar jouw mooie verhalen over jouw Boomfeestdag!
Deel jouw mooiste moment en herinnering via Twitter en
#mijnboomfeestdag en maak kans op een leuke Boomfeestdagprijs!

Facebook

met
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Boomhoroscoop
Ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum van de
Boomfeestdag
is
de
Boomhoroscoop
opnieuw
uitgebracht: een mooi vormgegeven en rijk geïllustreerd
boek; een waardevol geschenk bij een jubileum of ter
gelegenheid van de geboorte van kind van een collega.
Het gaat over de Keltische Boomhoroscoop waarbij het
karakter van de mens gekoppeld wordt aan een boom.
Iedereen heeft een Geboorteboom. Ontdek aan de hand
van je eigen geboortedatum welke boom jij bent of
bepaal dit voor je collega: ben je een eigenwijze
esdoorn, een fijngevoelige lijsterbes of een liefdevolle
appelboom. Het boek wordt uitgegeven door BRUNAUitgevers en komt uit op 22 maart.
Voor-intekenprijs: € 15,--

Bestel hier de Boomhoroscoop

Een uniek beeldje voor een bijzonder persoon
Heeft u een collega of een relatie die zich al tientallen jaren inzet
voor Boomfeestdag, meldt deze persoon dan, met een motivatie,
aan via info@boomfeestdag.nl en wie weet ontvangt deze persoon
dan dit prachtige bronzen kunstwerk “de Plantertjes”

Wilt u aan de deelnemende scholen of een eregast
een blijvende herinnering aan Boomfeestdag 2017
geven? Bestel dan hier het tinnen plantertje.

Provinciale Commissie Boomfeestdag
Iedere provincie heeft een Provinciale Commissie Boomfeestdag, die
Boomfeestdag-deelname in de provincie promoot en stimuleert bij gemeenten en
aanverwante organisaties. Staatsbosbeheer en IVN hebben besloten om zich
hiervoor, samen met Boomfeestdag, intensiever in te zetten. Maar…..hiervoor
hebben we ook enthousiaste en betrokken mensen nodig. Heeft u interesse om lid
te worden? Meld u zich dan aan via info@boomfeestdag.nl

CO2-Bomenprijs

Bij de Klimaattoppen van Parijs en Rotterdam is in de gemaakte verdragen het
aanplanten van bomen en bossen nadrukkelijk opgenomen als een belangrijke bijdrage
aan CO2-neutralisatie en dus voor een beter klimaat. Daarom heeft Stichting Nationale
Boomfeestdag, samen met Stichting Probos, de CO2-Bomenprijs nieuw leven ingeblazen.
Na 22 maart ontvangt u van ons een email hierover met een link om de bomen die
geplant zijn op uw Boomfeestdag-2017 aan te melden en om hiermee in aanmerking te
komen voor de CO2-Bomenprijs-2017.
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De BomenMap
Samen met Staatsbosbeheer en Stichting NatuurWijs ontwikkelt de Boomfeestdag het lespakket de
BomenMap. Deze map is in de jaren ’90 uitgebracht en heeft zijn weg gevonden in nagenoeg het
gehele basisonderwijs. Nu, ruim 25 jaar later, is de Bomenmap aan vernieuwing toe, zodat het beter
aansluit bij de vernieuwingen in het onderwijs, de kern –en TULE-doelen voor natuuronderwijs en de
ontwikkelingen op technologisch gebied. Het gaat nu dan ook ’BomenMap’ heten, met als ondertitel
‘van Beukennootje tot Beukenbootje’
Voor de inhoud van de vernieuwde BomenMap wordt afgestapt van losse lesbrieven over bomen en
overgegaan naar een meer integrale benadering. Dit op verzoek van de leerkrachten, zo past de
inhoud van de BomenMap beter in het curriculum.
De hele cyclus van de boom wordt behandeld: het zaaien, het kweken (boomkwekerij), het werken in
het groen (snoeien, planten, enten, onkruidbestrijding etc.), het (ver)planten van bomen in steden
en bossen, het kappen van bomen (indertijd een nadrukkelijk verzoek van Minister Verburg), het
verwerken tot papier en houtproducten. Daarnaast is er aandacht voor biodiversiteit, biomassa,
bossen en natuur en duurzaamheid.
Wilt u meer informatie: mail naar info@boomfeestdag.nl

Gadgets
Laat de kinderen hun eigen herbarium maken met
deze mooie bladpers! Uitermate geschikt voor het
drogen van bladeren die de kinderen vinden in het
bos, park of eigen tuin!
Deze bladpers, gemaakt van stevig hout, is
vervaardigd door mensen met een verstandelijke
beperking. Het leuke van een houten bladpers is
dat de kinderen hem zelf kunt beschilderen. Hij
wordt geleverd inclusief kartonnen plaatjes om de
bladeren tussen te drogen.
De bladpers is hier te vinden en te koop voor
€ 5,50 per stuk
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Je gaat op stap in de natuur. Je drinkfles, pet en
lunchpakket zitten al in je rugzak… Dan heb je
alleen deze handige natuurgids nog nodig!
Dankzij de duidelijke illustraties en onmisbare
informatie in dit boek leren kinderen in een
handomdraai de belangrijkste bomen van ons land
herkennen. Ze ontdekken bijvoorbeeld waar je de
verschillende bomen kunt vinden, hoe hun
bladeren eruitzien en welke vruchten of bloemen
ze dragen. Ook bevat het boekje allerlei leuke en
interessante weetjes en staat er bijvoorbeeld in of
de vruchten eetbaar zijn. Bovendien krijgen ze
leuke speurtips en originele doe-ideetjes om zelf
uit te proberen!
Het Bomen Herkennen Boek is hier te vinden en te
koop voor € 9,95 per stuk
Met de Boomfeestdag Boom-Oorkonde zijn de
kinderen echte bomenplanters en hebben zij een
eigen boompje bijgedragen aan een groenere
wereld. Er is ruimte voor het invullen van de
datum, gemeente, naam van het kind, welke groep
het kind zit en de naam van de school. Kortom:
een leuke herinnering aan de Boomfeestdag!
Deze Boom-Oorkonde is het ultieme bewijs van hun
deelname aan de Boomfeestdag. Ook voor de boom
die de kinderen geplant hebben, is er een officieel
document: het Bomenpaspoort en deze is hier te
vinden.
De Boom-Oorkonde is hier te vinden en te koop
voor € 9,95 per set van 10.

Speciaal voor de Boomfeestdag 2017 is dit turquoise T-shirt
gemaakt. Voor- en achterzijde zijn bedrukt. Op de voorzijde
staat in het groot het Boomfeestdaglogo. Op de achterkant
prijken afwisselend 3 teksten, namelijk: ‘Wil je met mij een
boom planten?’, ‘Ik ben een boom-held!’ en ‘Dit shirt is niet
groen, ik wel!’.
Een hip shirt dat perfect past bij de Boomfeestdag, want dit
shirt is gemaakt van 100% biologisch katoen. Biologisch katoen
wordt geteeld zonder gebruik van chemicaliën en is niet
genetisch gemodificeerd. Goed voor het milieu dus en goed voor
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de kinderen die het dragen, want de kwaliteit van dit T-shirt is super!
Let op: verpakt per 12 stuks. Want in elk pakket zitten T-shirts met de drie verschillende
achterkanten: elke achterkant (en dus elke tekst) zit er vier keer in. De T-shirts worden geleverd in
de volwassen maat 'S' en zijn bedoeld om over een jas te dragen.
De T-shirts zijn hier te vinden en te koop voor € 90,-- per set van 12.

Webshop
Deze producten zijn slechts een greep uit ons gehele aanbod in onze webwinkel. Wilt u de
rest ook bekijken? En een bestelling plaatsen? Klik dan snel hier en bezoek de webwinkel!
P.S. Bestellen op factuur is ook mogelijk. Maak dan als gemeente wel eerst een account
aan!
Meer informatie: info@boomfeestdag.nl

Hoofdsponsors Nationale Viering Maastricht
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