
STICHTING

In 2022 organiseert Stichting Nationale Boomfeestdag de 65e Nationale Boomfeestdag. Dé dag dat kinderen voor hun 

groene en gezonde toekomst bomen en struiken planten. In de Nederlandse Bossenstrategie (2020) benadrukken het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies de wens om elk kind tijdens de basisschoolperiode 

een boom te laten planten. De Boomfeestdag wordt genoemd als het instrument om dat te realiseren. 

WAAROM DE BOOMFEESTDAG?
Het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag is om 

kinderen van groep 6 (9 en 10 jaar) meer kennis over 

en begrip voor natuur bij te brengen. Dit gebeurt met 

natuureducatie met als hoogtepunt het planten van 

een boom tijdens de Nationale Boomfeestdag. Door het 

planten van een boom in de basisschooltijd beklijft het 

belang van bomen voor een duurzame leefomgeving beter 

en worden kinderen geïnspireerd om nu en in de toekomst 

hun ‘boompje’ bij te dragen.

EEN BOOMFEESTDAG IN UW GEMEENTE
Het planten van bomen draagt zichtbaar bij aan een 

groenere en gezondere leefomgeving, waar het prettig 

wonen, werken en recreëren is. Bomen dragen tevens bij 

aan de uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid. 

Maar een Boomfeestdag is vooral een feestelijke manier 

om natuureducatie te verzorgen en de jonge burgers van 

de gemeente op een leuke en toegankelijke manier te 

betrekken bij hun eigen groene toekomst. 

HOE KUNT U MEEDOEN?
In vrijwel elke gemeente is een van de ambtenaren 

‘contactpersoon Boomfeestdag’ die jaarlijks een of meer 

vieringen organiseert. De plant- of natuureducatieve 

activiteiten worden meestal op de datum van de Nationale 

Boomfeestdag gehouden , maar het kan ook zo zijn 

dat lokaal voor een andere dag wordt gekozen. Het 

planten van de bomen gebeurt vaak op grond van de 

gemeente; een alternatief is het terrein van een andere 

grondeigenaar. De gemeente biedt vaak ondersteuning in 

de vorm van kennisdeling of het beschikbaar stellen van 

plantgoed of budget. Ook kunnen NME-centra (Natuur- en 

milieueducatie) en vrijwilligers helpen de Boomfeestdag 

tot een succes te maken. De BomenMap van Stichting 

Nationale Boomfeestdag kan worden gebruikt als input 

voor natuureducatie op basisscholen.

WAT DOET DE STICHTING?
De stichting organiseert samen met een gastgemeente de 

Nationale Viering. Verder kan de stichting de gemeenten, 
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die niet eerder actief waren met het organiseren van 

Boomfeestdagen, ondersteunen in het leggen van 

verbindingen tussen betrokken partijen. Uiteraard worden 

de sociale media gebruikt om het bomenfeest te delen 

met de rest van Nederland. Door de Boomfeestdag te 

melden op boomfeestdag.nl/doemee verschijnt uw 

Boomfeestdag op de nationale kaart. Naast deze extra 

zichtbaarheid helpt het de stichting om in beeld te krijgen 

waar nog geen Boomfeestdag wordt georganiseerd.

PROVINCIALE VIERINGEN 
In elke provincie is een commissie actief (of in wording) 

die gemeenten informeert en motiveert over de Nationale 

Boomfeestdag. Deze commissie bestaat (passend bij de 

regionale situatie) uit leden van onder meer de provincie, 

de gemeenten in deze provincie, natuureigenaren en 

NME-organisaties. Elk jaar kiest deze commissie één 

activiteit in een gemeente uit die extra in de schijnwerpers 

wordt gezet. Die viering wordt aangeduid als provinciale 

viering. Vanuit de stichting wordt voor de organisatie 

van dit evenement budget beschikbaar gesteld. Vanuit 

de provincie neemt de commissaris van de Koning of een 

gedeputeerde deel aan deze viering. 

Wil uw gemeente in 2023 of 2024 gastgemeente zijn voor  

de Nationale Viering of heeft u interesse in het organiseren 

van een Provinciale Viering, neem dan contact op met  

Stichting Nationale Boomfeestdag via info@boomfeestdag.nl.

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over de andere producten en diensten, 

zoals de Geboortebossen, stuur dan een e-mail naar 

info@boomfeestdag.nl of kijk op boomfeestdag.nl.
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