
Sinds 1957 
werkt Stichting 
Nationale 
Boomfeestdag 
aan een 
groene, 
gezonde 
wereld voor 
alle kinderen. 
Ieder jaar 
organiseert de 
stichting het 

grote landelijke bomenfeest, waarbij ruim 
100.000 kinderen in de basisschoolleeftijd 
op honderden plekken in Nederland 
bomen planten. Dat doen ze bijvoorbeeld 
in natuurgebieden, waar organisaties 
zoals Staatsbosbeheer nieuwe bossen 
willen laten groeien om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan. Ook planten 
de kinderen vaak bomen in hun eigen 
woonwijk of op het plein van hun 
eigen school. Die bomen geven direct 
speelgelegenheid, een mooi, rustgevend 
uitzicht en schaduw op warme dagen. 
Zo ervaren de kinderen van heel dichtbij 
dat ze zelf een positieve invloed op 
hun dagelijkse leefomgeving kunnen 
uitoefenen.

Een onvergetelijke ervaring
Directeur Stichting Nationale 
Boomfeestdag, Marleen van den Ham: 
‘Het planten van de bomen tijdens de 
Boomfeestdagen is voor de kinderen 
een belevenis die ze nooit meer zullen 
vergeten. Lekker met een grote schep een 
gat graven in de grond, zorgvuldig het 
boompje rechtop er in zetten, wormen 

bij de wortels leggen, het gat voorzichtig 
weer dichtmaken en het boompje water 
geven. En dan in spanning afwachten hoe 
snel het zal gaan groeien...’ 

Inmiddels zijn meerdere generaties 
opgegroeid met de Boomfeestdag en 
kunnen vaders en moeders en opa’s 
en oma’s met veel plezier aan de 
huidige kinderen vertellen hoe ‘hun’ 
Boomfeestdag was. ‘Misschien hebben 
ze nog wel het vaantje of het liniaaltje 
dat ze vroeger zelf hebben gekregen als 
herinnering aan het bomenfeest?’

Leren over een duurzame toekomst
Scholen die meedoen aan de Nationale 
Boomfeestdag worden aangemoedigd 
om de kinderen niet alleen op die 
ene dag, maar gedurende de gehele 
schoolperiode les te geven over bomen, 
bossen en de vele functies die deze 
hebben voor planten, dieren en mensen. 
Hiervoor kunnen de leerkrachten gebruik 
maken van de educatieve Bomenmap 
die de stichting heeft ontwikkeld. ‘De 
Bomenmap is een prachtig vormgegeven 
multomap vol met kant-en-klare lessen, 
interessante weetjes, leuke doe-
opdrachten voor binnen en buiten en een 
digitale module vol met filmpjes en ander 
interessant beeldmateriaal.’

Geboortebossen
Sinds tien jaar plant Stichting Nationale 
Boomfeestdag ook bossen speciaal 
voor baby’s. Marleen van den Ham is 
enthousiast: ‘Ouders en grootouders die 
een nieuw wereldwondertje mochten 

verwelkomen, kunnen via de website 
van de Boomfeestdag een boom kopen 
voor hun oogappeltje. Tijdens een 
gezellige plantdag mogen zij die dan 
zelf, samen met broertjes en zusjes 
uiteraard, komen planten in één van de 
Geboortebossen van de Boomfeestdag. 
Een Geboorteboom is een cadeau voor 
het leven!’

Meehelpen
Tijdens de Boomfeestdagen in de 
afgelopen 65 jaren en tijdens de 
plantdagen van de Geboortebossen 
zijn al meer dan 11 miljoen bomen 
geplant en hebben al miljoenen kinderen 
geluisterd naar het mooie verhaal van 
bomen en bossen. Met uw steun kan de 
Boomfeestdag (ANBI-erkend) zich blijven 
inzetten voor natuureducatie aan kinderen 
en het groener maken van ons land. 

Meer informatie
www.boomfeestdag.nl/nalatenschap  
of maak een afspraak voor een 
persoonlijke kennismaking door te 
bellen met 013-7074850.
www.geboortebos.nl.

‘Onze droom: ieder ‘Onze droom: ieder 
kind een boom!’kind een boom!’

Marleen van den Ham:
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