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Met hulp van duizenden vrijwilligers gaf Meer Bomen Nu sinds 2020 al bijna 
een miljoen bomen, struiken en stekken gratis weg! Ondertussen hielpen 
de vrijwilligers met ecologisch natuurbeheer. Sluit je nu aan als oogst- of 
plantlocatie, zodat we samen jouw terrein én Nederland sneller, goedkoper en 
leuker vergroenen! 

Een bos maakt nieuw bos...
Meer Bomen Nu kijkt anders naar de 
natuur. We verzamelen zaailingen – 
jonge boompjes – op plekken waar 
hun overlevingskans slecht is, waar 
ze in overdaad staan of waar ze op de 
verkeerde plek groeien. Waar op de hei 
de boswachter de berk ziet als last die 
de hei overgroeit, wil de andere die berk 
graag planten! Een lijsterbes vlak langs 
het fietspad staat in de weg, maar een 
boer wil hem graag in een haag langs 
de akker. Zo wordt opschot een kans 
die we enkel hoeven te grijpen!

 
...en met succes!
Samen met duizenden vrijwilligers 
verplantten wij al bijna een miljoen 
bomen en struiken van kansarme naar 
kansrijke plekken. Al 890.000 jonge 
bomen, struiken en stekken verhuisden 
van natuurgebied naar achtertuin, 
boerenerf of startend voedselbos. Uit 
enquete blijkt dat zo’n 80% van de 
zaailingen de verhuizing overleefde!

Een win-win
Boswachters en terreinbeheerders met 
opschot kunnen in de Bomenplanner 
eenvoudig hun gebieden aanmelden als 

oogstlocatie. Invasieve exoten trekken we 
eruit en de vrijwilligers nemen inheemse 
bomen en struiken mee voor herplant. 
Maar ook als terreinbeheerder kan je 
bomen bestellen: in ruil voor beuken kan 
je misschien weer gratis vlieren ophalen. 
Zo wordt jouw terrein opgeschoond, 
en bouwen we samen aan een circulair 
groennetwerk dat Nederland samen 
sneller en goedkoper gaat vergroenen!

De voordelen op een rijtje
Extra vrijwilligers die helpen jouw 
terrein nog mooier te maken 
Een actief netwerk aan organisatoren 
die zelfstandig op jouw terrein 
kunnen oogsten 
Campagne genereert aandacht voor 
jouw ecologische manier van werken 
Meer betrokken burgers die handen uit 
de mouwen steken voor klimaat 
en biodiversiteit  
Gratis boompjes voor boer en burger 
voor meer inheemse natuur 
Toegang tot de Bomenplanner 

Neem contact op met 
info@meerbomen.nu of meld je 
gebied gelijk HIER aan. 
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https://bomenplanner.meerbomen.nu/oogstlocaties

