
De Nationale Boomfeestdag is 
een stichting die zich inzet voor 
natuureducatie en doet dat al sinds 
1957. In dat jaar richtte Staatsbosbeheer 
het Landelijk Comité Boomplantdag op, 
na een oproep van de Verenigde Naties 
tot een World Festival of Trees om de 
nieuwe generatie een leefbare toekomst 
te bieden door samen met hen bomen 
te planten… Feitelijk is Boomfeestdag 
dus de allereerste klimaatmaatregel en 
daarmee het oudste natuureducatie 
instituut ter wereld! Nu, bijna 65 jaar 
later is Boomfeestdag een jaarlijkse 
traditie: 100.000 kinderen planten 
traditioneel op de derde woensdag 
van maart in 75% van gemeenten 
200.000 bomen/struiken, omgerekend 
zo’n 80 voetbalvelden. Ofwel meer 
dan 11 miljoen geplante bomen in 
63 jaar. Een substantiële bijdrage aan 
CO2-reductie. Met het Klimaatakkoord 
van Parijs is de CO2-reductie nog 
actueler dan ooit. Tijdens de Klimaattop 
in 2016 in Rotterdam heeft de 
stichting het Actieplan Bos en Hout 
medeondertekend. Sindsdien heeft de 
doelstelling om bomen  te planten voor 
het klimaat niets aan waarde ingeboet, 
sterker nog het heeft een structurele 
positie ingenomen. 

Boomfeestdagmissie
Het is de missie van de Boomfeestdag 
om kinderen (groep 6, 9-10 jaar) bewust 
te maken van de waarde en het belang 
van bomen voor het klimaat, voor hun 
toekomst én ze te inspireren hieraan zelf 
bij te dragen. Dat bereikt de stichting 
met natuureducatie, met als hoogtepunt 

het zelf planten van een boom op de 
Nationale Boomfeestdag: ‘ieder kind 
een boom’. Het planten van een boom 
tijdens de schooluren, samen met 
klasgenootjes, maakt dit onvergetelijk. 
Deze (plant)ervaring op jonge leeftijd 
beklijft beter en maakt ze sneller tot een 
‘bomen-groen-ambassadeur’ voor later. 

Waarom Boomfeestdag kiezen?
Steeds meer mensen zoeken aan 
het einde van hun leven een zinnige 
bestemming voor hun geld in de vorm 
van een schenking of een nalatenschap. 
Wellicht kan Boomfeestdag een 
overweging zijn in uw beslissing.

1. Boomfeestdag is een traditie
De meeste ontvangers van 
nalatenschappen hebben een lange 
traditie en een juiste uitstraling, 
Boomfeestdag heeft dat ook omdat 
de stichting sinds 1957 bestaat, er al 
generaties mee groot geworden zijn en 
het planten van bomen met kinderen 
steeds meer een voorwaarde is dan een 
mogelijkheid. Het is uniek in de wereld 
van kind- en natuureducatie.

2. Boomfeestdag maakt gezond 
Boomfeestdag maakt zich er sterk voor 
dat de nieuwe generatie zich realiseert 
dat de
kwaliteit van hun leefomgeving mede 
dankzij hun eigen inzet gewaarborgd 
blijft zodat ook zij straks kunnen blijven 
genieten van een mooie en gezonde 
plekken in ons land. 

3. Boomfeestdag heeft goede pers
Omdat Boomfeestdag positief nieuws 
brengt is de organisatie geliefd 

bij velen. Ook bijvoorbeeld bij de 
Koninklijke Familie. Denk in dit kader 
aan koningin Juliana die een boom 
plantte of aan Koningin Beatrix die 
de Boomfeestdag meerdere malen 
bezocht om met kinderen bomen te 
planten. Of recentelijk prinses Irene 
die vanwege haar lange inzet voor 
de natuur(educatie) en behoud van 
bomen ter gelegenheid van haar 80-ste 
verjaardag van de Boomfeestdag een 
eigen bos krijgt: het Prinses IreneBos in 
Alphen aan den Rijn.

Met uw steun kan de Boomfeestdag zich 
blijven inzetten voor natuureducatie van 
kinderen en helpt u mee om de natuur 
te beschermen en te behouden, ook bij 
leven. Tegelijkertijd kunnen we met uw 
steun het planten van bomen promoten 
bij kinderen, (groot)ouders, leerkrachten 
en gemeenten dat het aantal van jaarlijks 
200.000 nieuwe bomen planten stijgt 
en dat het elke dag Boomfeestdag moet 
zijn… Of wel een enorme bijdrage aan 
CO2-reductie en een gezond Nederland 
dankzij uw steun

Zie www.boomfeestdag.nl/nalatenschap 
voor meer informatie of neem contact 
op met Peter Derksen 
(directeur 
Nationale 
Boomfeestdag): 
peter@
boomfeestdag.nl
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