
Geef  jouw kindje 
een groene toekomst,

plant een Geboorteboom! 
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Het planten van een boom bij de geboorte van een 
baby is een eeuwenoude traditie die door Stichting 
Nationale Boomfeestdag in samenwerking met 
Staatsbosbeheer wordt omarmd. Het staat symbool 
voor de wens dat ieder kind kan opgroeien in een 
groene, gezonde wereld. 

Stichting Nationale Boomfeestdag biedt ouders, groot-
ouders en andere belangstellenden de mogelijkheid 
om hun oogappeltje(s) een groene start geven. 

Geboortebossen dragen bij aan de biodiversiteit en 
aan een gezonde leefomgeving. De bossen produceren 
zuurstof en halen CO2 en stikstof uit de lucht. Geboorte-
bomen zijn daarmee een geschenk voor het kindje én 
voor Moeder Aarde. 

De Geboortebomen worden onderdeel van een nieuw 
bos. Na verloop van tijd zijn de individuele bomen niet 
meer herkenbaar en gaan alle bomen (en struiken) op 
in een schitterend Geboortebos. 

Plant zelf een Geboorteboom
voor  jouw wereldwondertje!



Uniek aan de Geboortebossen is dat de (groot-)ouders 
van de baby, zelf de Geboorteboom mogen planten. 
Dit gebeurt tijdens een feestelijke plantdag in het 
boomplantseizoen. Als herinnering ontvangen de plan-

ters een Geboorteboomcertificaat 
en worden de naam en geboorte-
datum van het kindje op een digi-
tale plaquette vermeld. Natuurlijk 
mag je, wanneer je maar wilt, het 
bos bezoeken om te zien hoe het 
bos groeit.

Bestellen is eenvoudig
Ga naar geboortebos.nl, selecteer 
een Geboorteboom in een Geboor-
tebos naar keuze en doorloop het 
bestelproces. 

Circa twee weken voor de plantdag ontvang je van de 
Boomfeestdag een uitnodiging om de Geboorteboom 
voor jouw kindje zelf in het Geboortebos te planten. 

geboortebos.nl
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Groene gezonde wereld
Stichting Nationale Boomfeestdag heeft in Nederland 
al tien Geboortebossen gerealiseerd. Met hulp van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
worden de komende tijd nog meer Geboortebossen 
aangelegd. Zo kunnen nog meer kinderen en hun 
(groot-)ouders en verzorgers in Nederland in contact 
komen met de natuur en de waarde van bomen 
beleven.

In deze bossen kun je een Geboorteboom planten:

Nationaal KinderBomenBos        - Alphen aan den Rijn
Geboortebos Park Zwanenburg  - Spaarnwoude
Geboortebomen Pauwels  - Tilburg
Geboortebos Waalbos   - Ridderkerk
Geboortebos Wijboschbroek  - Schijndel
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Hét groenste (kraam)cadeau 
dat een heel leven lang 
meegroeit.

Den Haag

Rotterdam

Amsterdam

Tilburg

Geboortebos Park Zwanenburg - pagina 8

Geboortebos Wijboschbroek - pagina 6

Geboortebomen Pauwels - pagina 10

Geboortebos Waalbos - pagina 7

Nationaal KinderBomenBos - pagina 9



Geboortebos Wijboschbroek 
Schijndel

In het Wijboschbroek, gemeente Schijndel, van 
Staatsbosbeheer ligt het Geboortebos Wijboschbroek. 

Populieren rijzen hier huizenhoog uit de grond. Tussen 
deze reuzen liggen kleine weides, slingeren waterlopen 
en grazen kuddes schapen. In het Wijboschbroek leven 
de das, de haas, de grote bonte specht en de wielewaal. 
Het gebied staat bekend om z’n prachtige voorjaars-
bloeiers zoals pinksterbloemen en sleutelbloemen.

Een Geboorteboom planten in ons Geboortebos 
Wijboschbroek? Ga naar geboortebos.nl en kies voor 
Geboortebos Wijboschbroek.
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Geboortebos Waalbos
Ridderkerk

Het jonge Waalbos van 184 hectare groot is volop in 
ontwikkeling. In Geboortebos Waalbos zijn in 2022 de 
eerste Geboortebomen geplant. 

Het Waalbos ligt op IJsselmonde. Het is een echt eiland, 
omzoomd door de Nieuwe en de Oude Maas bij 
Rotterdam. In de directe omgeving is in de afgelopen 
25 jaar veel nieuw groen aangelegd, waar planten, 
dieren en mensen van profiteren. Zo kun je hier grote 
bonte spechten, buizerds, eenden, ijsvogels en Schotse 
hooglanders tegenkomen. Het is een gebied waar je 
heerlijk kunt wandelen en fietsen.

Wil je een Geboorteboom voor jouw kindje in Geboorte-
bos Waalbos laten groeien? Ga naar geboortebos.nl en 
kies voor Geboortebos Waalbos.
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Geboortebos Park Zwanenburg 
Spaarnwoude

Geboortebos Park Zwanenburg maakt onderdeel uit 
van Spaarnwoude Park. Er worden hier verschillende 
soorten bomen geplant zodat er een divers en aan-
trekkelijk bos ontstaat. Het Geboortebos is tot stand 
gekomen door een samenwerking van Recreatieschap 
Spaarnwoude, Staatsbosbeheer en Stichting Nationale 
Boomfeestdag. 

Park Zwanenburg ligt op het noordelijkste puntje van 
de Haarlemmermeerpolder. Deze polder was van 
oorsprong een enorme watervlakte, maar is medio 19e 
eeuw ingepolderd. Park Zwanenburg is een jong en vrij 
open recreatiegebied van 35 hectare groot aan de 
zuidoostkant van Zwanenburg. In 2010 werd het park 
geopend.

Ga naar geboortebos.nl en kies voor Geboortebos Park 
Zwanenburg om in dit bos een Geboorteboom te 
planten.

Spaarnwoude
Park
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Nationaal KinderBomenBos
Alphen aan den Rijn

Staatsbosbeheer heeft Stichting Nationale Boomfeest-
dag voor haar 50-jarig bestaan een cadeau gegeven: 
het Nationaal KinderBomenBos in het Bentwoud. Dit bos 
is 20 hectare groot en bestaat uit meerdere Geboorte-
bomenkamers. In elke kamer groeit een Geboortebosje.

Het Bentwoud is een natuur- en recreatiegebied in de 
Randstad, tussen Zoetermeer en Boskoop. Het is met 
ruim 800 hectare het grootste aaneengesloten 
bosgebied in de Randstad.

Hoewel het Bentwoud nog volop in ontwikkeling is, zijn 
er nu al veel bijzondere vogels, vlinders en planten te 
vinden. Ook voor bezoekers is er al veel te beleven. 

Voor een Geboorteboom in een Geboortebomenkamer 
kies je voor het Nationaal KinderBomenBos op 
geboortebos.nl.
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Geboortebomen Pauwels 
Tilburg

(alleen voor inwoners van gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand)

Geboortebomen Pauwels zijn bomen die geplant 
worden voor baby’s en kinderen tot 5 jaar uit gemeente 
Tilburg en gemeente Loon op Zand. Het aanplanten van 
Geboortebomen in Tilburg vindt sinds 2007 plaats. 

Vanaf 2019 worden op het Landschapspark Pauwels 
Geboortebomen geplant. Op deze plantlocatie stond 
in de 19e eeuw een boerderij. De contouren van de 
boerderij zijn als inspiratiebron gebruikt bij het ontwerp 
van dit Geboortebos. De Geboortebomen vormen een 
divers en wisselend geheel in het landschapspark.

Hier jouw Geboorteboom planten? Ga naar 
geboortebos.nl en kies voor Geboortebomen Pauwels.
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Stichting Nationale Boomfeestdag

boomfeestdag.nl     
info@boomfeestdag.nl  
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Meer informatie of een 
Geboorteboom bestellen? 

Kijk op geboortebos.nl

Heb je nog vragen: 
info@boomfeestdag.nl

Stichting Nationale Boomfeestdag
boomfeestdag.nl     

info@boomfeestdag.nl  
postbus 330
5000 AH TILBURG 



Volg Boomfeestdag op:

Hét groenste (kraam)cadeau dat een heel leven lang meegroeit.

    Geboorteboom 

Stichting Nationale Boomfeestdag werkt samen met Staatsbosbeheer; 
activiteiten voor 2022 worden mede mogelijk door onze hoofdsponsors: 

Boomkwekerij Ebben, Shell Nederland, STIP, BCT Partners BV en gemeente Zundert.


