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Tilburg, 31 januari 2019  

betreft: 63ste editie van Boomfeestdag 

 

Geachte mevrouw/heer. 

 

Het is weer bijna voorjaar en dus weer tijd voor Boomfeestdag. We vieren dit 

traditionele bomenfeest op woensdag 13 maart en wel voor de 63ste keer. Het is een 

week voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Omdat er de laatste 

jaren steeds op de derde woensdag van maart verkiezingen zijn, heeft het 

Boomfeestdagbestuur besloten om de Boomfeestdag te verschuiven naar de tweede 

woensdag in maart. Hiermee komen we dan ook nog tegemoet aan de wens van 

een aantal gemeenten om de Boomfeestdag te vervroegen vanwege het steeds 

vroeger intreden van het voorjaar. 

 

Thema 

Het thema is “Ieder kind een boom”, een verwijzing naar de Intentieverklaring “Ieder 

kind een boom” die jullie gemeente begin 2018 heeft ontvangen vanuit de VNG. Op 

dit moment hebben ruim 57 gemeenten deze getekend. Mocht jullie gemeente nog 

niet getekend hebben, maar dit toch overwegen, bel dan naar 013 - 707 4850 of mail 

naar info@boomfeestdag.nl. Het doel is kort en krachtig: oproep aan de gemeente 

om bij de stedelijke planvoorbereiding en het uitvoeren van groenplannen te 

denken/op te nemen in de bestekken dat het groen wordt geplant met kinderen 

erbij. Zo zorgt de gemeente ervoor dat kinderen betrokken worden bij het 

gemeentelijk groen en ze de waarde van groen inzien. De kinderen helpen uw 

gemeente bij het behalen van uw klimaatdoelen-2020 

 

Klimaat 

Het thema verwijst ook naar de diverse (wereld en nationale) Klimaatakkoorden. In al 

deze akkoorden (en in de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik) wordt het belang 

van aanleg van bossen en het planten van veel meer bomen benadrukt. Elke boom 

die een kind dit jaar kan planten op uw Boomfeestdag is een bijdrage aan het 

Klimaatakkoord en UW gemeentelijk Klimaatdoel-2020. 

 

Tijdcapsule 

Omdat de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik het meer dan belangrijk vindt dat 

gemeenten veel meer bomen planten en daarbij de nieuwe generatie betrekken, 

magen we u, namens de voorzitter Piet van Geel, iets leuks en blijvends aanbieden:  

de Tijdcapsule en een korting op de Boomfeestdag-Herinneringspaal. 

Als uw gemeente meedoet aan Boomfeestdag en zich aanmeldt via 

www.boomfeestdag.nl/doemee, ontvangt u van ons de unieke Tijdcapsule: een koker 

waarin u een document kunt doen met datum, deelnemende scholen en wellicht 

een link naar uw gemeentelijk Klimaatdoel-2020. Deze koker kan gelegd worden in 

het plantgat van de boom die Boomfeestdag-2019 zal gaan vertegenwoordigen. Een 

extra herinnering aan Boomfeestdag-2019 kan de Herinneringspaal zijn (zie onze 

webshop).  
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(VERVOLG) 

 

Steenbreek 

Stichting Nationale Boomfeestdag is een samenwerking aangegaan 

met OPERATIE STEENBREEK. Deze organisatie wil, net als 

Boomfeestdag, de omgeving waarin wij wonen vergroenen. Heel 

veel particuliere ruimtes zijn tegenwoordig, uit gemak en weinig 

onderhoud,  bestraat. Gevolg: veel problemen met wateroverlast na 

hoosbuien, opwarming van de stad en bedreiging van het leefgebied van planten en 

dieren. 

 

Mocht u als gemeente in het kader van uw Boomfeestdag iets extra’s willen doen, of 

als u geen geschikte Boomfeestdag-locatie heeft, biedt dan particulieren of 

buurthuizen/wijkcentra (misschien op toerbeurt) de mogelijkheid aan om bij de 

gemeente een Boomfeestdag-boom te kopen zodat men deze met hun 

(klein)kinderen of buurtkinderen kan planten op 13 maart.  

 

Webshop 

Net zoals ieder jaar hebben we in onze webshop een uitgebreide keuze uit leuke, 

educatieve artikelen zoals armbandjes, drinkflesjes, vlaggen. Nieuw dit jaar is het 

BomenPaspoort, een leuk bewaardocument, waarbij kinderen zich verbinden aan 

een voor hen unieke boom in de gemeente. Het paspoort is onderdeel van de 

BomenMap die later dit jaar uitgebracht wordt. 

 

In de hoop dat u zich aanmeldt, wens ik u een mooie Boomfeestdag toe. 

 

 
Peter J. Derksen, 
directeur  

 
PS: deze brief wordt ter ondersteuning en motivatie van uw inzet ook gestuurd aan de griffier  
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