
Boomfeestdag 2019-Haarlemmermeer

WIJ, DE KINDEREN VAN NEDERLAND, VERTEGENWOORDIGD DOOR 350 KINDEREN UIT 
HAARLEMMERMEER MAKEN ONS ZORGEN OVER HET KLIMAAT EN DUS OVER ONZE TOEKOMST!

Daarom hebben we, tijdens de 63ste Nationale Viering van de Boomfeestdag in Haarlemmermeer, meegedaan aan 
de allereerste Kinderklimaattafel. Samen met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven, overheid 
en natuur- en milieuorganisaties hebben we, aan 14 Kinderklimaattafels, gesproken over ideeën voor een beter 

klimaat. Dit hebben we gedaan aan de hand van de Klimaattafel-thema’s Elektriciteit, Gebouwde Omgeving, 
Industrie, Landbouw & Landgebruik en Mobiliteit. Omdat we vinden dat je zelf, thuis, op school en/of op je werk 

ook heel veel kan doen, hebben we er het zesde thema ‘Lokaal’ aan toegevoegd.
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Dit zijn onze14 voorstellen voor een beter klimaat:

Burgemeester 
Haarlemmermeer 

Onno Hoes

Kinderburgemeester 
Haarlemmermeer 

Julia Pieters

Boomfeestdag-
voorzitter

Albert Verlinde

Boomfeestdag-
directeur

Peter Derksen

leerling
Haarlemmermeer

Ishant

leerling
Haarlemmermeer

Saeya

leerling
Haarlemmermeer 

Joost

leerling
Haarlemmermeer

Nora

IEDER KIND EEN BOOM

    Stichting Nationale Boomfeestdag wordt verder ondersteund door IVN , Boomkwekerij Ebben, STIP en BP-Nederland

voorstel    1: Windmolens in de vorm van een boom die CO2 opvangt met onderaan een kastje dat 

      elektriciteit opwekt 

voorstel    2:  Op alle daken gratis zonnepanelen; zoveel er op het dak passen

voorstel    3: Minder materialen gebruiken, meer hergebruiken: hierdoor zijn er minder fabrieken nodig

      (=minder CO2) en is er meer ruimte voor bomen (=minder CO2)
voorstel    4: Hoe duurzamer, hoe goedkoper: minder belasting voor duurzame materialen, gescheiden 

      watersystemen, ondergronds bouwen; meer belasting voor plastic, vieze energie en houtkachel

voorstel    5:  Vervuilende producten verplicht duurder maken en dit geld gebruiken voor duurzame 

      uitvindingen, zoals uitvinding CO2 opzuigen en hergebruiken

voorstel    6:  Zuiniger bouwen; alleen gebruikmaken van duurzame energie, dieren eten CO2, hergebruik

      poep van dieren 

voorstel    7: Minder energie gebruiken en meer opwekken, oppervlakte goed gebruiken (geeft ook meer 

      ruimte voor bomen)

voorstel    8: Meer vegetarische producten van boerenbedrijven, die produceren met elektrisch materiaal, 

      waarbij elektriciteit op eigen bedrijf wordt opgewekt 
voorstel    9: Nederland waterstofland! Nederland is een water-land en er is altijd water genoeg

voorstel 10: Openbaar vervoer gratis en laten betalen door de automobilist en gebruikers van vliegtuigen

voorstel 11:  Campagne #DOEISSCHOON: afvalbakken van olifantengras maken in Nederland, beginnend bij eigen

       gemeenten

voorstel 12: Alleen spullen maken die recyclebaar zijn of eetbaar voor mens en dier, zoals eetbaar plastic

voorstel 13: Meer natuur in de 31 gemeenten (hoofddorp): aanleg van een geboortebos, bij iedere geborene een

      boom planten voor het terugdringen van CO2
voorstel 14: Zwerfafval als betaalmiddel: om zakgeld mee te verdienen, om mee te reizen of voor een goed doel


