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MEERBOMENNU
GRATIS BOMEN UIT DE NATUUR
MeerBomenNu heeft afgelopen half jaar een half miljoen bomen en struiken geplant. Daarbij is gebruikgemaakt van
de overvloed die de natuur te bieden heeft. De initiatiefnemers zien bomen planten als dé oplossing om klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen én om burgers een positief handelingsperspectief te bieden.
Komende winter is de doelstelling om een miljoen bomen en struiken te verplanten.

WAT IS ER AAN DE HAND?
Regulier worden bomen en struiken afgenomen bij boomkwekers. Dit blijft een essentieel onderdeel in het streven naar meer
bomen voor een beter klimaat. Want boomkwekers leveren bijzondere soorten, fruitbomen en mooie monumentale soorten.
Maar het kan ook anders; de natuur produceert ieder jaar namelijk een overdaad aan jonge bomen en struiken. Iedere eik, beuk,
meidoorn, wilg et cetera produceert jaarlijks duizenden zaailingen. Deze hebben een belangrijke functie: ze worden gegeten door
wilde dieren en insecten, sommigen overleven en zijn de nieuwe generatie bomen en struiken. Maar de meeste halen het niet.
Ze sterven af en vergaan en dragen op die manier bij aan de biotoop, of ze worden verwijderd en versnipperd als onderdeel van
regulier natuurbeheer.

WAT WIL MEERBOMENNU?
Op heel veel plekken is het mogelijk om een groot deel van deze jonge aanwas te oogsten om ze elders een kans te geven
om op te groeien. Heel veel van deze zaailingen worden verwijderd door mensen om open plekken te creëren, omdat er te
veel van een bepaalde soort zijn of omdat ze te dicht bij het pad staan. Meestal gebeurt dit met de bosmaaier door aannemers. MeerBomenNu doet dit graag anders. Wij verzamelen met vrijwilligers jonge bomen en struiken van knie- tot manshoogte en sorteren en bewaren die tot ze elders de kans krijgen om uit te groeien. Leuk om te doen, we laten een mooier
bos achter en leveren zo een bijdrage op andere plekken aan biodiversiteit en CO2-opslag.

WAT KUN JE MET VERPLANTEN?
Met ‘verplanten’ als methode kunnen in het hele land bossen, heggen, hagen, bermen worden vol geplant. Gratis,
veelal inheems en ecologisch verantwoord. Het enige wat je nodig hebt, zijn kundige terreinbeheerders of ecologen die
vrijwilligers kunnen aanwijzen welke soorten ‘geoogst’ mogen worden en hoe dat moet. De bomen gaan direct naar de
plantlocaties of worden eerst opgeslagen in een bomenhub. Het is belangrijk dat de bomen en struiken weer worden
uitgeplant in een diverse mix met vroegbloeiers en laatbloeiers, snelle en langzame groeiers en fruitdragende soorten
zoals vlierbessen en vogelkers, voor maximaal profijt voor insecten en vogels.
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WAT IS DE AMBITIE VOOR 2021/2022?
De ambitie is om 1 miljoen bomen en struiken gratis weg te geven. De initiatiefnemers geloven dat bomen planten de
oplossing is om klimaatverandering tegen te houden, de biodiversiteit te herstellen en een handelingsperspectief te
bieden. Met de verplantmethode gaat het sneller, goedkoper en we doen het samen. Het doel van de actie is drieledig:

HOE DOET UW GEMEENTE MEE?
Elke gemeente kan meedoen door gratis bomen en struiken aan te vragen, maar ook door een bomenhub te organiseren
of door oogstlocaties aan te wijzen. De inmiddels 2600 vrijwilligers van MeerBomenNu verzamelen graag zaailingen in
stadsparken en bossen onder leiding van de lokale gemeentegroenbeheerders. Zo helpen ze tegelijk mee met het beheer en
creëer je bewuste en betrokken burgers.
MeerBomenNu kan de gemeente adviseren over de oogstmethode, helpen bij het inrichten en organiseren van een
bomenhub en meezoeken naar ecologen die lokaal kunnen adviseren over het zo biodivers mogelijk maken van de gemeente.
De uiteindelijke droom is dat gemeenten de verplantmethode gaan kopiëren en inbedden in de eigen werkwijze. Met het
verzamelde plantgoed kunnen achtertuinen onttegeld worden, bedrijventerreinen worden opgefleurd en bermen vergroend.
Vroeger hadden alle gemeenten een bomendepot; komt dit idee weer terug in de vorm van een bomenhub die wordt gevuld
en gerund samen met vrijwilligers zodat een levendige ruilhandel ontstaat in zaailingen?

WIE ZIJN MEERBOMENNU?
MeerBomenNu is een initiatief van Urgenda, Caring Farmers en MEERGroen. MEERGroen heeft de verplantmethode
ontwikkeld, Caring Farmers planten veel bomen en hun landelijke netwerk biedt praktische hulp. Urgenda heeft een kernteam
van 5 personen in dienst dat de landelijke vraag en aanbod van zaailingen coördineert en lokale groepen helpt opzetten.

WAAR VIND JE INFORMATIE?
Meer informatie over dit initiatief is te vinden op de website www.meerbomen.nu.
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