MEER
BOMEN
NU
t
s
e
e
m
t
e
H eamuitje
zinnigdeet winter:
van t een boom!
verplan

Meer Bomen Nu is dé manier om
Nederland sneller en goedkoper
te vergroenen.

Ook zijn er plantdagen waar je als groep kunt helpen. Je
helpt een boer of startend voedselbos met het planten
van de zaailingen.

Wij verhuizen zaailingen – jonge boompjes en struiken

Dubbel leuk: vergroen je eigen bedrijventerrein

- van plekken waar ze kansarm of ongewenst zijn, naar

Combineer het oogsten én het planten door samen te

kansrijke plekken. Een berk die op de hei ongewenst is,

oogsten en de oogst direct weer uit te planten op je

wil een boer graag planten. Een lijsterbes die omhandig

eigen bedrijventerrein! Nuttig voor de wereld én voor

dicht bij het pad staat in een park, is wél gewenst in

jou. In de ochtend gaan we met zijn allen oogsten bij

een achtertuin. Door anders te kijken naar de natuur,

een natuurgebied in de buurt, en in de middag zet je

en de handen uit de mouwen te steken, vinden we

deze boompjes direct bij jou de grond in. Zo betrek je

miljoenen gratis bomen en struiken.

collega’s heel direct bij het verbeteren van hun
eigen werkomgeving.

In twee jaar tijd verplantten wij met behulp van

Groepsgrootte: 10-20 van je leukste collega’s

duizenden vrijwilligers al 890.000 bomen en

Kosten: vanaf €500 voor kleine bedrijven, vanaf

struiken. De verplantmethode is logisch, simpel en

€1000 voor grote bedrijven

kan een geweldige bijdrage leveren aan klimaat en

Wat krijg je: een leerzame dag in de natuur onder

biodiversiteit. Maar er zijn veel handen voor nodig.

Samen met je team naar buiten
Afgelopen seizoen waren er tientallen bedrijven

kundige begeleiding

Optioneel: wil je met een grotere groep aan de slag?
Of wil je ook een hapjes, drankjes, plantadvies en meer?

die een dagje de handen uit de mouwen staken om

Dat kan! Overleg met ons voor een offerte op maat.

bomen te oogsten of te planten. Stuk voor stuk

Benodigdheden: Slecht weer bestaat niet, enkel

waren dit leuke dagen.

slechte kleding. Trek goede kleren aan die vies
mogen worden, en neem stevige schoenen/laarzen

Met je hele team kan je ons helpen om bomen, struiken

en werkhandschoenen mee! Heb je zelf een spade of

of stekken te verzamelen. Je gaat op pad met een

snoeischaar? Meenemen is altijd een goed idee.

boswachter, ecoloog en/of oogstbegeleider die precies
weet welke boompjes geen kans maken in het bos
of daar ongewenst zijn. Deze scheppen we uit, ook
wel ‘oogsten’, voor een tweede kans. Dit kan vanaf
november tot en met februari.

Maak een afspraak via
bedrijven@meerbomen.nu

