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Gastgemeente Nationale Boomfeestdag 

 

Memo 

 

 
 

 

Over stichting Nationale Boomfeestdag 

 

Ieder kind een boom! Dat is de missie waar stichting Nationale Boomfeestdag al 65 jaar aan werkt. 

De stichting vult deze missie in met diverse activiteiten. Daarvan is de organisatie van het jaarlijkse 

evenement ‘de Nationale Boomfeestdag’ de belangrijkste. Op honderden plaatsen in heel 

Nederland organiseren gemeenten, samen met NME-centra, natuurbeheerorganisaties, diverse 

andere groene netwerkpartners en vrijwilligers een bomenfeest voor leerlingen van de basisscholen. 

Het hoogtepunt van deze in heel Nederland bekende dag vormt de Nationale Viering.  

 

Over de Nationale Viering van de Boomfeestdag 

 

De Nationale Viering wordt georganiseerd bij een jaarlijks te selecteren gastgemeente. Voor deze 

gemeente vormt de Nationale Viering niet alleen een unieke kans om een grote groep (tot 500) 

kinderen uit de gemeente een spetterend bomenfeest van formaat te bezorgen en een interessante 

groep gasten (ongeveer 300, uit het landelijk netwerk van de stichting en uit het lokale/regionale 

netwerk van de gemeente) een unieke ontmoeting in een groene ‘congres’ setting te bieden. De 

Boomfeestdag brengt de gemeente mogelijkheden om zich provinciaal, regionaal en landelijk, 

zowel op bestuurlijk niveau als richting het grote publiek, te profileren met het beleid op het gebied 

van openbaar groen, duurzaam bouwen, klimaatadaptatie, natuur- en milieueducatie, 

gezondheid, etc. 

 

De Nationale Viering van de Boomfeestdag is een evenement van formaat en bestaat uit een 

ochtendprogramma vol workshops voor de leerlingen van de basisscholen en lezingen voor de 

volwassen gasten. Desgewenst kan Stichting Nationale Boomfeestdag (in overleg met de NME-

structuur van de gemeente) ondersteuning bieden bij het voorbereiden van de leerlingen op de 

dag door het helpen organiseren van gastlessen en excursies door netwerkpartners en 

voorbereidende opdrachten te formuleren op basis van de Bomenmap. Zo ervaren de leerlingen 

niet uitsluitend één dag, maar bijna een geheel schooljaar dat in het teken staat van de groene 

ruimte en hun eigen plaats daarbinnen. 

 

Stichting Nationale Boomfeestdag stelt een projectteam samen dat ongeveer een jaar van te voren 

begint met de eerste voorbereidingen. Het bestuurlijke stokje is door de wethouder overgenomen 

van de vorige gastgemeente tijdens de Nationale Viering een jaar eerder.  
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Stichting Nationale Boomfeestdag zorgt in samenspraak met de gemeente en andere betrokken 

partijen voor de totale organisatie van het evenement, zowel wat betreft het feestelijke 

binnenprogramma (inclusief presentator, slotact, videoregistratie, communicatie via de social 

media, etc.) als wat betreft het planten van de bomen. De stichting zorgt voor het uitnodigen van 

de scholen en het briefen van de leerkrachten. Ook draagt de stichting zorg voor een inhoudelijk 

programma voor zowel de kinderen als de volwassen gasten. Met alle betrokkenen wordt tijdig en 

professioneel gecommuniceerd over ieders inbreng. De stichting draagt samen met de gemeente 

zorg voor de overige financiering, waarbij hulp van de gastgemeente bij het betrekken van het 

lokale/regionale netwerk van bedrijven en medeoverheden onmisbaar is. 

 

Vanuit Stichting Nationale Boomfeestdag wordt een communicatieplan opgesteld. Met diverse 

uitingen gedurende het jaar van voorbereiding en uiteraard op de dag zelf, wordt een groot publiek 

(jong en oud) bereikt. 

 

Afspraken 

 

Het tot stand brengen van de Nationale Viering vergt een professionele samenwerking tussen 

gemeente en stichting Nationale Boomfeestdag. In deze memo is op hoofdlijnen beschreven wat 

stichting Nationale Boomfeestdag, inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het programma, 

organiseert. 

 

De gastgemeente zorgt voor onderstaande zaken, inclusief financiering: 

 

• De gastgemeente levert een eenmalige financiële bijdrage ter grootte van € 50.000 (hierover 

behoeft geen BTW te worden gerekend) aan stichting Nationale Boomfeestdag. 

• De gastgemeente draagt financieel en praktisch zorg voor een plantlocatie, inclusief 

terreinvoorbereiding, plantmateriaal en plantgereedschappen voor alle kinderen en 

volwassenen. Op de plantlocatie dient ruimte te zijn voor het planten van 12 grote bomen in 

een bomencirkel. Ook dient er ruimte te zijn voor het planten van ten minste 1 boom 

(bosplantsoen) door elke deelnemende leerling. Onderdeel van de voorbereiding van de 

plantlocatie en de plantactiviteiten vormt ook het verkrijgen van vergunningen op basis van 

het vigerend ruimtelijk beleid. De gemeente verzorgt deze vergunningen en brengt daartoe 

geen legeskosten in rekening. Ook dienen alle wettelijk verplichte onderzoeken en 

inventarisaties (onder meer flora- en fauna, bodem en Niet Gesprongen Explosieven) door 

de gemeente tijdig te worden uitgevoerd en gefinancierd. 

• De gastgemeente zorgt ervoor dat de plantlocatie goed begaanbaar en bereikbaar is en 

dat er (indien van toepassing) voldoende auto’s en bussen geparkeerd kunnen worden. 

• De gastgemeente plaatst voor de duur van de festiviteiten op de plantlocatie tijdelijk ten 

minste 12 vlaggenmasten, alsmede voldoende dranghekken voor het vormen van een vak 

voor journalisten en fotografen en voor het afzetten van gevaarlijke elementen voor kinderen 

(zoals waterpartijen en wegen). 

• De gastgemeente draagt financieel en praktisch zorg voor een binnen locatie of tent, die 

voldoende ruimte biedt voor alle genodigde kinderen en volwassenen en gastsprekers. 

Hiertoe behoort ook vaste of mobiele stroomvoorziening, benodigde meubilair, podium, 

sanitair, verwarming, (nood) verlichting, (eind) schoonmaak, EHBO, goedkeuring van het 

bevoegd gezag aangaande veiligheid, beveiliging en opruimen/ontmantelen. De ruimte 

dient minimaal twee werkdagen voor de Nationale Viering gereed te zijn en mag direct na 

afloop van de festiviteiten worden vrij gemaakt of afgebroken. 

• De gastgemeente draagt financieel en praktisch zorg voor bereikbaarheid en veiligheid van 

de evenementenlocatie en de plantlocatie. Hieronder wordt onder meer begrepen het 

inzetten van verkeersregelaars en het indien nodig verzorgen van vervoer van de leerlingen 

van hun scholen naar de evenementenlocatie en vice versa. 

• Indien de gastgemeente werkt met een kinderburgemeester en/of kinderraad, draagt de 

gemeente zorg voor het betrekken van deze kinderen bij de voorbereidingen en de viering 

van de Nationale Boomfeestdag. 
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• De gastgemeente levert gedurende het voorbereidende jaar en op de dag van de 

Nationale Viering voldoende ambtelijke en bestuurlijke capaciteit op de expertisevelden 

‘groen’ (beleid en uitvoering), ‘scholen’, ‘ bestuur’ en ‘communicatie’. 

 

 


