
IEDER KIND EEN BOOM

Hart van Brabantlaan 16 
5038 JL Tilburg 
Postbus 330 
5000 AH Tilburg

Telefoon: 013 707 4850
Boomfeestdag.nl
info@boomfeestdag.nl

Hoe organiseer ik een Boomfeestdag?
Het stappenplan voor Staatsbosbeheer medewerkers

Dit stappenplan is gebaseerd op het organiseren van een Boomfeestdag met 
plantactiviteit. Uiteraard is het ook mogelijk om de plantactiviteit educatief uit te breiden 
(denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een lesprogramma van Staatsbosbeheer of NatuurWijs) 
of te vervangen door een andere activiteit om invulling te geven aan een Boomfeestdag.

Als je een Boomfeestdag wilt organiseren moet je jezelf eerst de volgende vraag stellen:

Is er in de gemeente of Staatsbosbeheerteam al het initiatief om een 
Boomfeestdag te organiseren?

Neem contact op met de gemeentelijke contactpersoon Boomfeestdag (via Stichting Nationale 
Boomfeestdag¹) en/of collega Staatsbosbeheerder(s) om hier achter te komen. 

Is dit het geval? 
Sluit daar dan eventueel bij aan en 
neem onderstaande stappen daarin 

mee.

Is dit niet het geval?
Volg dan direct onderstaande 

stappen.

Stap 2: Financiën
Overleg met jouw teamleider vervolgens of er een budget beschikbaar is voor het organiseren van 
een Boomfeestdag. Denk betreffende het budget aan de volgende punten: 

• Plantvoorbereidingen en -materiaal (zie punt 1)
• Programmakosten (educatief onderdeel², techniek, binnenlocatie, vervoer, catering, mogelijk extra 
   inhuur personeel en eventuele aankleding van de (binnen/overdekte)locatie)
• PR (communicatie, drukwerk, fotograaf en eventuele videoregistratie)
• Aandenkens voor de kinderen (o.a. armbandje, liniaaltje en Boom-Oorkonde³)
 
Heb je stap 2 ook succesvol afgerond? Dan kan je door naar de laatste stap, stap 3.Heb je stap 2 ook succesvol afgerond? Dan kan je door naar de laatste stap, stap 3.

Stap 1: Plantlocatie(s)
Als je op eigen initiatief een Boomfeestdag organiseert moet je met de volgende zaken rekening houden:

• Is er een plantlocatie beschikbaar? 
• Is er voldoende plantmateriaal (bomen, struiken of bosplantsoen) beschikbaar, voor hoeveel kinderen 
    maximaal en is het mogelijk om het materiaal door kinderen te laten aanplanten? Denk bij een aantal aan 
    ieder kind een boom of meerdere kinderen bij een grotere boom. 
• Wat is er nodig  om een potentiële plantlocatie plantklaar te maken voor de derde woensdag in maart? 
    Denk hier aan eventuele plantvoorbereidingen zoals het maken van plantgaten bij een dikke klei grond. 
    Vaak is het na a�oop van een Boomfeestdag goed om het geplante materiaal met een aantal Staatsbos-
    beheervrijwilligers of -medewerkers na te lopen. 

Overleg bovenstaande punten goed met je teamleider of collega boswachter voordat je naar stap 2 gaat. Is 
er groen licht? Ga dan door naar stap 2.

plantactiviteit. Uiteraard is het ook mogelijk om de plantactiviteit educatief uit te breiden 

Is er in de gemeente of Staatsbosbeheerteam al het initiatief om een 

IEDER KIND EEN BOOM



Hart van Brabantlaan 16 
5038 JL Tilburg 
Postbus 330 
5000 AH Tilburg

Telefoon: 013 707 4850
Boomfeestdag.nl
info@boomfeestdag.nl

Hoe organiseer ik een Boomfeestdag?
Het stappenplan voor Staatsbosbeheer medewerkers

Heb je alle stappen succesvol doorlopen en ben je perfect voorbereid? Meld je dan aan via 
boomfeestdag.nl/doemee onder de categorie ‘Staatsbosbeheer’. 

Neem contact met ons op via info@boomfeestdag.nl voor meer informatie of aanvullende vragen. 

1 Stichting Nationale Boomfeestdag heeft bij elke gemeente een contactpersoon Boomfeestdag 
   die namens de gemeente een Boomfeestdag initieert, begeleidt en/ of uitvoert.
2 Via boomfeestdag.nl/lesmateriaal vind je ter inspiratie lesmateriaal wat gebaseerd is op het 
   landelijke Boomfeestdag thema of lesmateriaal over bomen in zijn algemeenheid voor betreffende 
   doelgroep.
3 Stichting Nationale Boomfeestdag heeft een eigen webshop met een divers aanbod van o.a. natuur 
   educatief materiaal en herinneringsartikelen voor de kinderen (boomfeestdag.nl/webshop).
4 Kijk op boomfeestdag.nl/stappenplan voor een voorbeeld Boomfeestdag-checklist voor de 
   organisatie van een Boomfeestdag.
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Stap 3: Programma en Kinderen 
Maak in deze stap het programma definitief met het doorlopen van een checklist  en 
nodig de scholen (kinderen uit groep 6) in betreffende gemeente uit. Denk verder aan de 
volgende praktische zaken:

• Boomfeestdag-checklist voor de organisatie van een Boomfeestdag (o.a. voorbereiding voor 
   scholen, ontvangst en afsluiting, educatief onderdeel en facilitaire zaken ). 
• Welke scholen liggen dichtbij de plantlocatie(s) en wie benader ik om deze uit te nodigen? Stem 
   dit, indien bekend, ook af met de gemeentelijke contactpersoon. Wellicht werken zij al samen met 
   een basisschool of weet de contactpersoon aan te geven welke school al in lange tijd niet aan de 
   beurt is geweest.
• Regel eventueel extra begeleiding voor het plantwerk en/of het educatief programma. Denk hier 
   aan 1 volwassen begeleider per 10 kinderen.


