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Kennismaking 
Iedereen stelt zich voor met verwachtingen 
Doelen en status van Meerbomen.nu actie 
Werk met de natuur mee  
Gebruik exponentiele groeikrachten 
Iedereen kan mee doen/ saamhorigheid ipv concurrentie 
Zorg over klimaat om zetten in ‘yes we can’ gevoel 
Maatschappelijk draagvlak creëren 
Voortgekomen uit boomweggeefacties Haarlemmermeer 
 
Wat ging vooraf 
Sinds 2009 Haarlemmermeerse Boom weggeefactie als aan vulling op Boom feest dag 
2020 100.000 boompjes verzameld en uitgedeeld als proef met Urgenda/ Caring Farmers 
Tot 15 -6: Meerbomeen.nu actie op poten gezet: geen statuten: een beweging 
Nov  2020/april 2021 : 500.000 bomen verzameld en uit gedeeld  landelijk ondanks Corona beperking 
2021/2022 Gaan we volop los 
Juni 2021: Meerbomen glossy met voorwoord van Timmermans 
In juli 2021 in 4 dagen 1  miljoen bomen besteld 
 
Wil je een keer mee oefenen met een ervaren oogstbegeleider? Mail naar info@meerbomen.nu  
 
Wat willen we nog meer 
Voor de 1/1,5 miljoen plus bestellingen op plantplekken  in de regio  (heggen, voedselbos, klimaatbos,  wegbermen, 
etc) daaromheen zoeken we: 
Verzamel/winplekken (meest natuur, maar elk bosplantsoen  staat vol met zaailingen) 
Zoveel mogelijke handjes: scholen groene organisaties, bedrijven, etc) 
Sponsoring 
Boomweggeeflocaties tussen tussentijdse opslag :Bomenhubs 
Graag ook boomkwekers met winkeldochters 
Daarmee bouwen een agenda van 15-11 tm 15-4om de hele winter bezig te zijn in het hele land 
 
Verwachtingen 
We zoeken overal in den lande mensen die willen meehelpen om de acties te begeleiden 
We verwachten alles en niets: 
Geef zelf aan wanneer je wat wilt en kunt doen 
Voor meer zoeken we ( samen) andere mensen 
En welke regio/plaats wil/kun je bedienen 
Wil je verzamelen of ook planten ( veel boeren planten zelf) 
Bv je kunt elke zaterdag,  1x een maandag in de week en wat je aankunt aan groepen (5 of 50 mensen) en 
gereedschap 
Daarom heen bouwt iedereen zijn eigen agenda die automatisch opo de site komt met mails naar mensen die willen 
helpen: Net zo vaak als je wilt 
Kun je soorten herkennen of niet? 
 
De MEERGroen aanpak 
Wij doen al 15 jaar ecologisch beheer; Groenten en bloemen zomers en  boswerk in de winter 
Bosbeheer=verwijderen overmaat. In elk biotoop andere soorten tbv biodiversiteit 
Het apart zetten van ’leuke’ soorten doen we sinds 2008: 
En nu dus landelijk 
En altijd gratis als statement dat geld niet het belangrijkste is in de wereld 
 
Soorten houtige gewassen 
Bulksoorten zoals esdoorn, es, els, berk, wilg, beuk, den, soms eik, 



Exoten zoals Amerikaanse vogelkers, Laurierkers, zwarte appel bes en verwilderde kweeksoorten zoals viburnum 
soorten 
Erg gewenste soorten zoals lijsterbes, kardinaalsmuts, Eur. vogelkers, meidoorn, sleedoorn, ribes, hulst, taxus, 
vuilboom, krentenboom, zoete en zure kers, hazelaar, framboos, Gelderse roos, vlier, goudwilg kruipwilg, boswilg, 
grauwe wilg, geoorde  , en andere wilgsoorten, linde, kastanje 
Zaailingen nemen we van 50 x cm tot ca 2,5 m:  
Slieten van wilg, vlier, druif, vijg, populier, abeel, vlinderstruik 
Afleggers/ stekken van clematis, kruisbes, hop, hulst, ribes 
 
Oogstaanpak 
Wij verzamelen van 15-11 tot 15-3 als alles in rust is, overtallige exemplaren  van voor al ’leuke’ soorten als 
onderdeel van bosbeheer waarbij ook grote exemplaren en exoten worden verwijderd. Altijd de mooiste laten staan! 
Dus we doen meer dan oogsten alleen. De rest gaat op takkenrillen( bv 20 miljoen esdoorns, waarvan we er 40.000  
meenemen) 
Alle soorten nemen we mee, niet alles  planten we uit. De regels in tuinen (boomweggeefactie zijn anders in stedelijk 
en landelijk gebied) 
We bundelen en tellen tijdens de oogst dagen alle soorten in in bundels van 20 met  een towut erom en  een tape 
met naam en aantal als je afwijkt van 20 
Bij voorkeur komen mensen  uit de regio mee helpen bij het oogsten en nemen ze ze na het tellen meteen mee  om 
ze zelf te planten 
Indien dat niet kan gaan ze naar een bomenhub:  
 
Bomenhubs 
Bomen hubs:  liefst in elke gemeente worden gebruikt om de geoogste soorten tijdelijk op te slaan en vandaar uit te 
distribueren in een geschikte mix en aantal voor de ontvangers 
Een bomenhub heeft losse grond zoals een in de winter ongebruikte groente tuin  waarin makkelijk sleuven kunnen 
worden gemaakt om de boompjes georganiseerd  per soort in te kuilen of heeft voor gegraven sleuven van za 30 cm 
breed en 30 cm diep 
Er zijn 2 soorten bomenhubs: 1: tussentijdse opslag voor  uitgifte aan grote afnemers zoals boeren, die zelfstandig 
kunnen planten 
2:inneem- en uitdeelplekken voor burgers, die er vaak maar weinig mee nemen en veel vragen hebben 
Bij 1  zijn beperkte parkeerplekken nodig; Bij 2 meer parkeerplekken en een info tafel op de inname en utigifte dagen 
 
Documenteren 
De meeste mensen kennen de meeste soorten niet ,laat staan de winterkenmerken. 
Wij sorteren na elke verzamel actie de soorten  en kuilen ze in op rij met een bordje er bij met nr en naam. 
Bij uitgifte (kan dit jaar onmiddellijk zijn) is het handig de soorten te bundelen en met een touw en tape of tag te  
voorzien, 
Een zaailing van 50 cm van een vuilboom word nl 3 m en die van een beuk, eik of es, wilg wel 40 m… 
 
Uitplanten 
Ook het uitplanten  heeft zo zijn trucs: 
Planten in gras kan, maar  grond losfrezen  met compost verbeteren en inzaaien met bloemenzaad is mooier voor de 
1e 3 jaar tot de kruinen sluiten 
Plant grote soorten in het midden en bloeiende struiken aan de rand van heggen en bosvakken 
Wij planten niet op eindafstand, maar 1-4 /m2. Dan is de beplanting in 2-3 jaar dicht en houdt bramen en 
ongewenste soorten zoals distels tegen, zeker bij hagen 
Zeker het eerste jaar goed water geven en houd de  vitaliteit van de  planten in de gaten; ook jaar 2 en 3 
Er is verschil tussen planten op zand, veen (nat) en klei 
Zie de Exel spreadsheet met soortkenmerken en plantvoorkeuren (kan worden gemaild ook als start lijst voor een 
boomweggeeflocatie 
N.B. : Fruitstruiken en – bomen  geven meer oogst  met grondverbetering, snoeien en jaarlijkse  mestgift 
 
Mogelijke rollen van coördinator 
Omgeving inventariseren op winlocaties 
Contact leggen met eigenaar en beheerders en andere netwerken zoals SBB,NM, kwekers, gemeentes 
Winbare aantallen door geven tbv aanplanten elders 



Meedoen met persacties in lokale media 
Groene beheer-organisaties mobiliseren of oproepen in de krant doen 
Geef je beschikbare data op  om win- en plantacties te faciliteren met ons 
Zo groeit er tegen 15 nov een activiteiten agenda waar je zelf de beheerder van bent 
 
Het organiseren van oogstdagen 
In terreinen waar we werken doen we het werk in overleg met de eigenaar of de beheerder 
In feite doen we  vooral ecologisch beheer  van alle denkbare terreinen met als extra bonus de overtallige boompjes, 
die we voor elders weer beschikbaar maken. Planten doen we maar af en toe 
We kunnen zelf werkdagen organiseren, maar ook samenwerken  met bestaande werk groepen in landgoederen of 
van de landschappen of andere natuurorganisaties en afspraken maken over het oogsten van boompjes die er over 
zijn bij hun werk dagen. Ook zij mogen hun  werkdagen op onze agenda  zetten als ze meer mensen willen 
mobiliseren. In principe kunnen we voorlopig alle soorten en aantallen nog gebruiken  behalve de genoemde exoten 
We hebben een gereedschapspool met bv onbreekbare spaden. Je kunt ook mensen vragen hun eigen  gereedschap 
mee te nemen. Maar houten spaden  breken nog wel eens. Batsen en ander platte scheppen hebben meestal geen  
nut 
 Duck Tape, water vast viltstiften  en touw moet er altijd  beschikbaar zijn en ook een aanhanger of transport middel 
voor afvoer van de oogstplek naar een hub 
Het is altijd prettig als er mensen komen helpen om voor iets lekkers en iets  warms te zorgen.  Die taken kunnen 
ook uitbesteed worden en aan deelnemers gevraagd worden.  
Stel op een werkdag  een paar mensen aan die de soorten kennen  voor het sorteren  en tellen en registreren. DUS 
ER IS OOK VOLOP WERK VOOR MENSEN DIE FYSIEK MINDER STERK ZIJN 
 
Oefendagen winnen en  planten 
Vanaf 13 november  worden er zoveel mogelijk oefendagen  georganiseerd met bomen verzamelen in de 
MEERGroen projecten. Daar kun je aan mee doen 1 of meer keer om ervaring op te doen met soorten herkennen, 
materiaal gebruik, maar ook technieken om vrijwilligers te  mobiliseren en te motiveren.  
In die 10 dagen willen we in allerlei biotopen al zoveel mogelijk  zaailingen etc verzamelen zodat er een voorraad is. 
 
Speciale zaken 
Naast zaailingen verzamelen hebben we al kwekers mee, maar om de hele samenleving te mobiliseren willen we ook 
graag de grote bedrijven mee krijgen zoals Dura Vermeer ,boomchirurgen Arcadis om grote bomen met een kluit van 
0.51  of 2 m3  over te zetten (bv via de bomenmakelaar) maar we moeten nog wel  vraag en aanbod op gang 
brengen 
 
Vragen  
Graag feed back en vragen om van elkaar te leren. Hebben jullie nog meer ideeën, twijfels? 
Ruimte voor discussie en inspiratie  
Verder veel succes met het zoeken en organiseren van oogstplekken tot 13 november. 
Indien gewenst kan ik af en toe op bv een eerste werkdag op een terrein naar vermogen en maak gebruik 
van de mogelijkheid om ervaring op te doen bij de projecten die er door MEERGroen vanaf 13 november bijna  elke 
dag worden gehouden en bij andere al ervaren coördinatoren bij je in de regio: Laten we   op zondag 26 afspreken, 
wie daarvoor in is 
 
Voor vragen rechtstreeks aan mij:  Info@stichtingmeergroen.nl of 06-48226490 
Algemene vragen naar info@meerbomen.nu 
 


