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Plant jouw
Toekomstboom

Leer het van de boswachter
Bomen zijn heel belangrijk voor jou en mij. Ze maken voor ons zuurstof
en zuiveren de lucht. Ook voor dieren en insecten zijn bomen onmisbaar.
Eekhoorns wonen in bomen, vogels vinden hun eten in bomen en koeien
kunnen in de schaduw schuilen.
Ieder jaar op de derde woensdag in maart tijdens de Nationale
Boomfeestdag planten honderdduizend kinderen tweehonderdduizend
bomen en struiken. Maar gelukkig worden er nog veel meer bomen in
Nederland geplant. Wist je dat je een boom kunt planten vanaf eind
november tot en met de Boomfeestdag (eind maart)? Dat is het boomplantseizoen.
Het is belangrijk dat een boom goed geplant wordt. Zo kan een boom
groeien en heel oud worden. Hoe je een boom moet planten, lees je
in het stappenplan op de volgende pagina.
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Materialen: boom, kinderschop(pen),
wensblad(en) met watervaste stift/balpen
en katoenen touwtje om aan de boom te
hangen, gieter met water

Kijk voor meer informatie op
www.boomfeestdag.nl

Natuur doe-opdracht
Stap 1. Kies een mooie plek en graaf een gat in de grond!
Kies een mooie plek uit waar jouw boom mag gaan groeien.
Zorg ervoor dat je de boom in losse en verse grond plant.
Graaf met een vriendje of vriendinnetje een grote kuil (plantgat)
die ongeveer 2 à 3 keer zo groot als de kluit van de boom is.
Als er geen kluit aan de boom zit zorg je ervoor dat de wortels
van de boom goed in het plantgat passen. Maak de bodem
van het plantgat goed los zodat overtollig water weg kan.
Stap 2. Plaats de boom in het plantgat
Haal voorzichtig de boom uit een plantzak of pot(je) en zet de
boom stevig in de kuil. Zorg ervoor dat de boom rechtop in het
midden van de kuil staat. De bovenkant van de kluit moet even
hoog zijn als de grond er omheen. Als je een boom zonder kluit
plant, is het belangrijk om de kleine verdikking op de stam,
waar de wortels op de stam aansluiten, gelijk te houden met de
bovenkant van het plantgat. Als de boom namelijk te diep staat,
rot de stam mogelijk weg en niet diep genoeg zorgt ervoor dat
de wortels uitdrogen.
Stap 3. Doe aarde en water bij de boom
Hou de boom vast terwijl een vriendje of vriendinnetje er aarde
bij schept. Stamp de losse aarde rondom de boom goed aan.
Nu staat de boom stevig in de grond. Als de aarde is aangestampt, kan er water bij de boom worden gegoten.
Tip! Bomen houden van regenwormen! Wormen graven namelijk
kleine gangetjes rondom de wortels en poepen en plassen ook
hierin. Dit zorgt voor zuurstof en wat extra voeding voor de boom.
Klik hier voor meer informatie.
Stap 4. De boom gaat groeien en bloeien
Nu de boom is geplant kunnen de zon en regen hun werk doen.
Als het een langere tijd niet regent, mag je de boom wat extra
water geven zodat hij niet uitdroogt. Plaats een Boomfeestdag
herinneringspaaltje bij de boom zodat er altijd een blijvende
herinnering is aan de door jouw geplante boom.
Tip! Schrijf een wens voor de boom en hang jouw wens aan
een van de takken. Klik hier voor een wensblad.

Meld jouw geplante
boom hier aan!
Richt je smartphone
camera op de QR code
en klik op de link.

