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64ste editie Nationale Boomfeestdag

Gelukkig zijn niet alle bomen op de wereld gekapt, maar nu in 2020 is 
het planten van bomen planten nog steeds heel belangrijk. 
Het planten moest gebeuren door kinderen, want kinderen hebben de 
toekomst! Staatsbosbeheer richtte daarom in 1957 de Boomfeestdag 
op. Op 10 april 1957 plantte 1600 kinderen een paar honderd bomen. Elk 
jaar planten 100.000 jongens en meisjes zo’n 200.000 bomen en struiken. 

Elk jaar staat er één gemeente in de landelijke schijnwerpers en dat is 
dit jaar jouw gemeente! Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert 
samen met Stichting Nationale Boomfeestdag een dag voor jou en je 
klas, waarvan ik zeker weet dat je hem nooit zal vergeten zal. Waarom
ik dat zo zeker weet? 

Bomen planten 
Als eerste: omdat jij, samen met 500 leerlingen uit jouw gemeente, 
bomen en struiken gaat planten in Park Zegersloot Noord. Vanaf 18 
maart krijgt dit parkbos een nieuwe naam: het Prinses IreneBos. Prinses 
Irene is vorig jaar 80 jaar geworden. Ze zet zich al haar hele leven voor 
bomen en natuur. Daarom krijgt ze een bijzonder cadeau: haar eigen 
bos! En jij gaat dit bos met haar openen door bomen te planten! Prinses 
Irene heeft er al heel veel zin in.

KinderKlimaattafel
Als tweede: je gaat meedoen aan de KinderKlimaattop. Laat jouw stem 
horen en vertel ons wat er moet gebeuren om de wereld gezond te 
maken. Op bladzijde 9 lees je er meer over.

Nationaal Boomplantrecord
Overal op de wereld willen mensen bomen planten voor het klimaat. 
Denk maar eens aan president Trump in Amerika (1.000 miljard bomen) 
of aan Frans Timmermans van de Europese Unie (1 miljard bomen in 
Europa). In Ethiopië hebben ze zelfs op 1 dag 350 miljoen bomen 
geplant. Op 18 maart gaan wij een Nederlands record neerzetten. 
Samen met jou! We willen op die dag 500.000 bomen in Nederland 
planten. En op 18 maart, in Alphen aan den Rijn, maakt minister 
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend of dat 
record gehaald is. 

Jij helpt al mee aan dit record, want je gaat bomen planten. Maar 
je vader en moeder, je ooms en tantes en de buren kunnen ook 
meehelpen. Als zij op 18 maart een boom planten in de tuin of op het 
balkon, kunnen ze via boomfeestdag.nl/boomplantrecord de boom 
aanmelden. De boom telt dan mee voor ons record. Vraag dus aan 
iedereen om op 18 maart een boom te planten!

Tot slot
Ik kom binnenkort bij jou in klas langs om het klimaatlied ‘Zoals jij’ 
met de hele klas te oefenen. En als jij nog goede ideeën hebt om
Nederland nog groener te maken, dan hoor ik die heel graag.
Voor nu wens ik je heel veel plezier met het lezen van jouw KidsGids

Peter Derksen,
directeur Stichting Nationale Boomfeestdag
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Weet je dat er al sinds 1957 een Boomfeest-
dag wordt gevierd in Nederland? Dat komt 
omdat Verenigde Naties in 1953 tijdens een 
Klimaatvergadering alle landen opriep om 
heel veel bomen te planten om de aarde te 
redden. “Want”, zei de baas van de 
Verenigde Naties: “Als we zo doorgaan met 
het kappen van bomen en bossen zijn er in 
het jaar 2000 geen bomen meer!”
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Welkom in Alphen aan den Rijn
Hoi!
Op 18 maart 2020 is het zo ver. Dan vieren we de 64ste Boomfeestdag! Het 
thema dit jaar is: Bomen geven Energie! En dat is precies wat ze doen. We 
klimmen erin, schuilen onder ze als het regent, we rapen de prachtige 
gekleurde blaadjes in de herfst en ze maken onze lucht schoon! Hoe geeft 
een boom jou energie? Denk er maar eens over na. 

Als wethouder kom ik graag buiten. In mijn vrije tijd ga ik een paar keer per 
week hardlopen. Want bewegen vind ik belangrijk. Dat doe ik het liefste in 
de natuur. Want ik word blij van buiten zijn. En als wethouder doe ik dat ook; 
ik ga het gemeentehuis uit en praat met de inwoners van de gemeente. Ook 
met jullie. Over de speeltuinen, over afval, over goed voor elkaar zorgen en 
over veilig naar school fietsen. 

Wij hebben heel veel zin in de Nationale Viering van de Boomfeestdag dit jaar. 
Het is een eer om als Alphen aan den Rijn gastgemeente te mogen zijn voor 
deze bijzondere dag. Dit boekje helpt je bij de voorbereiding. Met bijna 500 
kinderen gaan we bomen planten en in gesprek over de toekomst bij de 
KinderKlimaattop. Jullie gaan dan in gesprek met belangrijke mensen over hoe 
we nog beter voor het klimaat kunnen zorgen samen. Bereid je dus goed voor! 

De Boomfeestdag, ik heb er zin in!
Tot dan,

Wethouder Gert-Jan Schotanus
(Verantwoordelijk voor onder meer 
spelen, basisscholen, onze groene
omgeving en samen het gesprek 
aan gaan).
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Van Zegersloot Noord tot 
Prinses IreneBos

Als je in de gemeente Alphen aan den Rijn 
woont, ken je vast wel het Park Zegersloot. In 
het park kun je heel veel doen. Je kunt spelen 
in het water, een rondje wandelen om de plas, 
je kunt skaten of naar een muziekfestival in de 
zomer. 
Je bent misschien ook wel eens naar de kinder-
boerderij, het pannenkoekenrestaurant en het 
IVN natuurcentrum geweest. Vlak daarachter 
ligt een deel van het park waar minder 
mensen komen, er leeft een kudde 
donderbruine koeien en je kunt er wandelen. 

Dit is Zegersloot Noord. Dit deel van het 
park gaan we als gemeente komend 
jaar opknappen. Daarom is het logisch 
dat de Boomfeestdag in dit gebied 
plaatsvindt. We willen op deze plek de 
natuur een flinke boost geven. Zo kun je 
straks ook veel leuker spelen, wandelen 
en fietsen in dit gebied.

Wist je al dat we koninklijk bezoek 
hebben op de Boomfeestdag? 
Prinses Irene komt met jullie samen de 
bomen planten. Prinses Irene is de 
tante van onze koning en ze is dit jaar 80 
jaar oud geworden. Al haar hele leven 
zorgt zij ervoor dat kinderen de natuur 
ontdekken. 
Als verjaardagscadeautje noemen 
we het opgeknapte park naar de 
prinses. Zegersloot Noord heet dus straks 
het Prinses IreneBos. 
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Prinses IreneBos
Op de Boomfeestdag plant je samen met 500 kinderen van alle 
basisscholen uit de gemeente. Jullie openen samen met prinses Irene 
haar eigen Prinses IreneBos. Dat doen jullie in het hart van het bos waar 
een speelbos, een eetbaar bos met fruitbomen, een Tiny Forest, een bos 
voor bijen en een klimaatbos gaan groeien. Alle onderdelen worden 
met elkaar verbonden door schelpenpaden en een Bomencirkel.

PS: Wist je dat de plas in het park op sommige plekken wel 30 meter diep 
is en door mensen is gemaakt? Al het zand dat eruit kwam, is gebruikt 
om de wijk Ridderveld op te bouwen. 
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We doen meer dan bomen planten op de Boomfeestdag. We houden 
een unieke KinderKlimaattop in Theater Castellum. Daarbij ga jij in 
gesprek met belangrijke mensen uit de gemeente, uit het kabinet en 
zelfs uit heel Nederland over het klimaat en jullie toekomst. 

De vraag is: wat vind jij van de klimaatoplossingen en wat zouden
politiek en bedrijfsleven volgens jou moeten doen voor een leefbare
gezonde toekomst? Wij zijn heel benieuwd naar jouw ideeën en die 
van jouw klas. Laat de volwassenen maar duidelijk horen hoe zij 
moeten omgaan met het kwetsbare klimaat en met jouw toekomst. 

Joost Hoebink (zie bladzijde 12) komt langs in de klas om te praten 
over het klimaat en het Klimaatakkoord. Hij leert je hoe je moet 
discussiëren en hoe jij jouw idee het beste kunt vertellen. 

Kinderburgemeester Elmehdi
Alphen aan den Rijn heeft een eigen 
kinderburgemeester en hij weet zeker 
zijn zegje te doen over het klimaat...
Daarom doet hij ook mee aan de 
KinderKlimaattop. Hij opent deze en 
mag later op de Boomfeestdag, 
samen met de prinses, minister 
Schouten en jullie burgemeester, de 
eerste bomen van de dag in het 
Prinses IreneBos planten.
Je kunt Elmehdi, de kinderwethouders
en de kinderraad volgen via
instagram op:
instagram.com/
dekinderburgemeester

Kinderklimaattop

foto: Hans Doderer

foto’s park: Anton Lammers

Themabosje 
‘Eetbaar’

Themabosje 
‘Klimaat’

Themabosje 
‘Bijen’



Theater Castellum
Misschien ben je er ooit naar de 
film geweest. Of naar een theater-
voorstelling. In Theater Castellum 
is altijd veel te doen. Op 18 
maart vindt de aftrap van de 
Nationale Viering Boomfeestdag 
en het klimaatprogramma plaats 
in de grote zaal. Hier kunnen heel 
veel mensen in!
In de kleinere theaterzaal vindt 
de KinderKlimaattop plaats.

Test jouw natuurkennis 
op de Beleefroute

Test jouw natuurkennis op de Beleefroute. De route start bij de 
kinderboerderij en eindigt bij de plek waar je op 18 maart bomen 
gaat planten. Onderweg naar de plantlocatie zie je langs het pad 
bordjes staan met daarop leuke opdrachten waardoor je het gebied 
nog beter leert kennen. Het is een soort speurtocht met vragen over het 
park en de natuur. Zo test je jouw natuurkennis en leer je het gebied 
nog beter kennen. Heb je alle vragen goed? Dan vind je uiteindelijk 
het geheime woord. De bordjes blijven staan dus loop de route daarna 
vooral nog een keer met je vriend(en) of familie en daag ze uit om het 
geheime woord te achterhalen!

Programma

09:00 Ontvangst Theater Castellum

09:40 Welkom door burgemeester Liesbeth Spies,
 kinderburgemeester Elmehdi Sassa en
 Boomfeestdag-voorzitter Albert Verlinde

09:45 Aftrap KinderKlimaattop met uitleg door Joost Hoebink en met 
 het Boomfeestdag-Klimaatlied-2020: ‘Zoals jij’ door Sterre Koning 

 Klimaatprogramma gepresenteerd door Anne-Mar en Joost

11:15  De kinderburgemeester biedt het KinderKlimaat-actieplan aan 
 aan minister Carola Schouten en Prinses Irene

11:30  Lunchmoment in het theater en daarna per fiets of bus naar het 
 Prinses IreneBos. Daar aangekomen volgt er een wandeling over 
 de Beleefroute naar de plek waar de bomen worden geplant.

12:40  Planten Bomencirkel door kinderen en eregasten

13:00  Kinderen planten het hart van Prinses IreneBos verder in met 
             Klimaatbomen / Bomen met eetbare vruchten / Bijenbomen 

13:30  Slotact: Sterre Koning

13:45  Einde Nationale Viering Boomfeestdag-2020
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 Prinses Irene

Prinses Irene is de zus van oud-koningin Beatrix. En dus de tante van 
onze koning. Officieel heet ze Hare Koninklijke Hoogheid prinses Irene 
der Nederlanden. Mooi he?
Samen met haar vader, Prins Bernhard, zette ze zich al vroeg in voor 
de aarde en dus voor de natuur. Haar vader heeft veel gedaan voor 
het Wereld Natuur Fonds. 

Prinses Irene vindt het heel belangrijk dat mensen en natuur samen- 
werken én samen leven. Alleen zo krijg je een gezonde aarde. 
Daarom richtte zij in 2000 het NatuurCollege op. Dit jaar gaat het 
NatuurCollege verder als een studie aan de Universiteit van 
Wageningen, waarbij studenten leren over de relatie tussen mens 
en natuur. 

Minister Schouten en 
Commissaris van de Koning

Minister Schouten is lid van de politieke partij ChristenUnie. Je hebt 
haar vast wel op televisie gezien want zij houdt zich bezig met de 
problemen rond stikstof. Zelf noemt ze zich ‘Chef Stikstof’. 

Sinds 2017 is zij vice-premier en moet dus soms dus premier 
vervangen. En ze is minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Minster Schouten vindt bomen heel belangrijk. 
Vooral dat leerlingen van basisscholen bomen planten. Daarom 
komt ze naar Alphen aan den Rijn om met jullie bomen te planten.

Ook Commissaris van de Koning van jullie provincie, Jaap Smit, komt 
bomen planten. Hij is de baas van de jullie provincie en ook hij vindt 
dat er veel bomen en bossen moeten komen in Zuid-Holland. 

BFD presentatoren Belangrijke gasten
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Anne-Mar Zwart
Boomfeestdag-presentatice Anne-Mar 
ken je van de programma’s ‘Hip voor 
nop’ ‘Boomhutbattle’ en ‘Anti Pest 
Club’. Dit laatste programma wint in 
2017 een Gouden Roos voor beste 
Europese kinderprogramma. 
In haar programma’s wil Anne-Mar 
iets laten zien van de schoonheid en 
kwetsbaarheid van mensen, jong 
of oud.

Joost Hoebink
Boomfeestdag-presentator Joost 
Hoebink houdt zoveel van bomen 
en bossen dat hij het liefst boswachter 
was geworden. Maar hij is bang voor 
spinnen en andere beestjes. 
Gelukkig vindt Joost presenteren ook 
erg leuk: hij presenteerde het Basis-
school Debattoernooi en voor UNICEF 
de Kleine Prinsjesdag. En hij interview-
de Mark Rutte en André Kuipers 
samen met een heleboel kinderen.
Op de Boomfeestdag zal Joost jullie 
het woord geven bij de KinderKlimaat-
top.
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Follow the leader
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 buurman, 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 
11 maart via info@boomfeestdag.nl het aantal clubleiders en hun voor- 
en achternaam mailen.   

Modeshow... 
De Boomfeestdag is op 18 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. Omdat het modderig kan zijn, neem 
je je laarzen en een plastic zak mee om je modderige laarzen in te doen. 
Van ons krijg je een uniek Boomfeestdag T-shirt. Trek dit shirt over je jas 
aan zodat iedereen kan zien dat jij een Boomfeestdag-Held bent.  

Honger... 
Van de gemeente en Boomfeestdag krijg je op de dag zelf iets te 
drinken en wat lekkers. 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 Boomfeest-
dagbegeleider. Hij/zij heeft een bord met de naam en groepsnummer 
van de school bij zich. De Boomfeestdagbegeleider is herkenbaar aan 
een opvallend hesje. De begeleider weet precies hoe het programma
in elkaar zit en waar je naar toe moet, dus...

Bomen planten en wensblad
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Op de Boomfeestdag ga je in groepjes planten. Belangrijk is dat de 
bomen en struiken niet te diep worden geplant! Als ze te diep staan, 
krijgen ze geen lucht en gaan ze dood. Ook moeten ze niet scheef, 
maar rechtop in de aarde staan. 
Zorg dat alle wortels goed bedekt zijn. Planten doe je samen met je 
klasgenoten: de een houdt de boom vast, terwijl de anderen de aarde 
erbij scheppen. Stamp de grond halverwege een beetje aan en wissel 
af en toe van taak. 

Maak voor jouw boom een Boomwens:

Maak voor 18 maart aanstaande jouw wens.Knip van stevig karton (maximaal A5) een boomblad uit. Dit wensblad vind je op Boomfeestdag.nl/nationaleviering2020Het wensblad mag je natuurlijk niet plastificeren, want plastic verteerd niet en is dus slecht voor de natuur!
Zet op het blad jouw naam en de wens voor jouw boom en jouw groene toekomst. Hang het blaadje met een katoenen touwtje aan jouw boom.



Wormen
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Wormen rare, nutteloze beesten? Echt niet!! Een worm is heel 
belangrijk in de natuur en dus ook voor de bomen en struiken die jij 
gaat planten

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 opneembaar eten voor bomen en planten.

Een worm doet dus heel nuttig werk en daarom ga jij wormen bij jouw 
boom leggen.

De regenwormen zitten in een kartonnen doosje. Pak een handje 
regenwormen en verdeel ze onder je klasgenoten zodat iedereen 
wormen bij zijn/haar geplante boom kan leggen. Zet de regenwormen 
in een hoopje bij elkaar op de grond. De regenwormen gaan nu hun 
eigen weg!
Niet met de wormen gooien of op gaan staan, dat is niet alleen zielig 
voor de wormen, maar ook niet goed voor de boom: hij heeft deze 
gangmakers hard nodig! 

Op boomfeestdag.nl/nationaleviering2020 vind je leuke 
informatie over de worm. 

Bomencirkel
 

 Op de Boomfeestdag wordt het Prinses IreneBos geopend. Dit bos is 
al bijna helemaal aangelegd, behalve het hart van het bos. Dit
gaan jullie inplanten met bosjes en met de Bomencirkel. Deze cirkel 
bestaat uit 12 bomen en wordt altijd geplant in een gemeente die 
de gastgemeente is voor de Nationale Viering Boomfeestdag in een 
bepaald jaar. Dus Alphen aan den Rijn krijgt er ook één. 

De cirkel bestaat uit 12 bomen omdat:
°  De Europese vlag uit 12 sterren bestaat. Boomfeestdag wil laten zien     

dat bomen belangrijk zijn voor de natuur en dat de natuur niet bij 
een landgrens ophoudt maar doorloopt naar alle landen. 

°  In Alphen aan den Rijn de aftrap wordt gegeven van de Nationale 
   Boomfeestdag en jouw gemeente dus op 18 maart alle 12 provincies   
   vertegenwoordigt.
°  Er 12 maanden in een jaar zijn en bomen een jaar rond mooi en

belangrijk zijn.
°  Tot slot: er zijn 12 sterrenbeelden.
Mooi hè?

Sommige bomen in de cirkel geven lekkere vruchten om te eten of 
trekken juist insecten aan. Andere bomen kunnen goed tegen het 
veranderende klimaat. Natuurlijk staat ook de de levensboom van 
prinses Irene, de populier, in de bomencirkel. Bij de cirkel komt een 
plaquette als aandenken aan deze dag. Op deze plaquette staan de 
namen van de verschillende bomen en er staat een QR-code op. Als 
je deze scant, kun je alle informatie over de bomencirkel op je scherm 
lezen. 
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Slotact
Sterre Koning

In 2016 brak Sterre door met 
haar deelname aan het Junior 
Eurovisie Songfestival. 
Inmiddels is ze overal te zien en 
te horen. Ze zingt, presenteert,, 
acteert,, schrijft,,is succesvol 
YouTuber en model. 
Via haar sociale media houdt 
ze haar, in totaal bijna 
500.000, fans op de hoogte 
van haar leven. 

Dit is een handtekening 
van .....................

Ik ga naar de Boomfeestdag 
en ik 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 11 maart aanstaande het aantal begeleiders mailen    
   naar info@boomfeestdag.nl
° Het wensblad downloaden en een boomwens schrijven + katoenen 
  touwtje aan wensblad maken
° Oefenen voor Kinderklimaattop en een aantal afgevaardigden kiezen
° De informatie over wormen lezen
° Klimaatlied 2020: ‘Zoals jij’ en ‘Het is tijd’ meezingen

Wat je nog krijgt van de Boomfeestdag:
Vooraf:
° De naam van jullie Boomfeestdagbegeleider 
° Groepsnummer voor jullie klas en de bustijden (indien van toepassing)
° De teksten van de twee liedjes
° Masterclass van Joost Hoebink en een bezoek van Boomfeestdag-
   directeur Peter Derksen om de liedjes te oefenen

Op 18 maart:
° T-shirt voor over je jas 
° 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 katoenen touwtje
° Lunchpakket (eten & drinken)
° Regenpak
° Goede zangstem 
° 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 
boomfeestdag.nl

info@boomfeestdag.nl

Volg Boomfeestdag ook op social media :

Stichting Nationale Boomfeestdag werkt 

samen met Staatsbosbeheer;

activiteiten voor 2020 worden mede 

mogelijk gemaakt door  het IVN met als 

hoofdsponsors:

Boomkwekerij Ebben, Shell,

STIP en gemeente Alphen aan den Rijn


