
EEN MILJOEN EXTRA BOMEN

IN 2021/2022

Hoe betrek ik mijn gemeente?



VOORSTELLEN

Bonnie Snoek
• Woont in Bakkum met Huub en Kees van 5.
• Werkt als projectmanager voor duurzame projecten.
• Maakt zich ernstige zorgen over de biodiversiteit!



2.400
Aantal vrijwilligers



Maar hoe te starten?

• Waar staan zaailingen in jouw buurt? 

• Neem contact op met de grondeigenaar of lokale boswachter en vraag of 
we de zaailingen mogen gaan oogsten, voordat er standaard beheer wordt 
gedaan en de zaailingen vernietigd worden.

IK DOE MEE!



Neem contact op met de groenbeheerders van de gemeente/wijk:

• Leg uit hoe de MeerBomenNU campagne werkt  
(niet alleen bomen maar ook struiken!)

• Vraag of de beheerders of je in het gemeente plantsoen zaailingen mag 
gaan oogsten en/of planten

• Vraag of de gemeente een stukje ongebruikte grond heeft waar jij de 
bomenhub kan starten

LOKALE GEMEENTE



BOMENHUB



GRONDEIGENAREN



SAMEN MEER IMPACT!

Samen is veel leuker én effectiever dan alleen

• Haak plaatselijke organisaties aan: 
natuurorganisaties zoals IVN, transitiebeweging, 
scouting, lokale energie coöperatie, etc.             
Vraag om een wervend stukje in hun nieuwsbrief.

• Gebruik social media: op facebook vind je lokale 
groepen, post hier over je actie!

• Schrijf samen een stukje voor het lokale krantje en 
benoem daarin Urgenda. Zij zijn al bekend bij het 
grote publiek en trekken veel deelnemers.



Zorg voor een leuke foto bij het nieuwsbericht.
Gebruik de voorbeelden op de website.

IN HET NIEUWS



ZAAILINGEN OOGSTEN

Totaal 4000 bomen/struiken in 
15 verschillende soorten!



GROENE BEWEGING

Maak er een feestje van!



GROENE BEWEGING



TEGEL ERUIT, BOOM ERIN!



Zoek het groenbeleidsplan of de groenvisie op:

• Te vinden op de website van de gemeente.        
Kan je het niet vinden? Bel de gemeente.

• Kijk welke ambities jouw gemeente heeft:
- aanplant extra bomen?
- stimuleren biodiversiteit?
- burger participatie?

• Neem contact op met de groenbeleidsmedewerker en 
bespreek de mogelijkheden voor een samenwerking!

GEMEENTELIJK BELEID



Noem hier de bijdrage aan belangrijke opgaven van de gemeente:

• Klimaat adaptatie: bomen zorgen voor schaduw en water opname!
• Klimaatverandering: bomen nemen CO2 op!
• Gezondheid: meer goren zorgt voor meer gezondheid!
• Sociale cohesie: samen de handen uit de mouwen geeft 

handelingsperspectief en zorgt voor saamhorigheid!

GEMEENTELIJKE OPGAVEN



Geen succes bij de gemeente ambtenaar?

• Spreek in op het raadspreekuur. 
Er is een presentatie beschikbaar.

• Zoek contact met een lokale groene fractie zoals 
GroenLinks en vraag om samen met andere fracties 
een initiatiefvoorstel in te dienen voor méér bomen.    
Er zijn voorbeelden beschikbaar.

• Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen:     
stuur aan brief aan de fracties met het voorstel de 
bomencampagne op te nemen in het 
verkiezingsprogramma. 

GEMEENTERAAD



EUROCOMMISSARIS

Vergeet niet te benoemen dat Frans Timmermans achter onze actie staat!



GREENDEAL

Frans Timmermans 20 juni 2021 bij Umberto



Voor het doel van één miljoen bomen zijn vele handen nodig….

Dus begin die groene beweging binnen jouw gemeente! 

Maak zoveel mogelijk connecties, doe het samen en maak het vooral leuk!

BEGIN NU!



Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact met me op te nemen:

06-383 363 52                              meerbomennu.nh@gmail.com

VRAGEN?


