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Samenvatting 

 

Op 22 maart 2017 is de zestigste Boomfeestdag met als thema ‘Bomen verbinden’. Doel van 

deze dag is door samen met kinderen op deze dag bomen te planten bijdragen aan een 

duurzamer wereld en kinderen betrekken bij natuurontwikkeling. De Stichting Nationale 

Boomfeestdag heeft hier de hulp van gemeenten bij nodig. Wij staan positief tegenover de actie 

Boomfeestdag en roepen u daarom op aan te sluiten bij de Boomfeestdag. Dit kunt u doen door 

uw gemeente aan te melden bij de Stichting Nationale Boomfeestdag via info@boomfeestdag.nl. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Op 22 maart 2017 is de zestigste Boomfeestdag met als thema ‘Bomen verbinden’. Door samen 

met kinderen op deze dag bomen te planten in Nederland wil de Stichting Nationale 

Boomfeestdag bijdragen aan een duurzamer wereld en kinderen betrekken bij natuurontwikkeling. 

De stichting heeft hier de hulp van gemeenten bij nodig. Wij staan positief tegenover de actie 

Boomfeestdag en roepen u daarom op aan te sluiten bij de Boomfeestdag. 

 

Doel Boomfeestdag 

Door aan te sluiten bij de Boomfeestdag draagt uw gemeente bij aan het doel van deze dag, 

namelijk door het planten van een eigen boom door kinderen zien zij de functies en de waarde in 

van bomen in hun directe leefomgeving. Het streven van de Stichting Nationale Boomfeestdag is 

dat ieder kind tijdens zijn of haar lagere schooltijd minimaal één keer een eigen boom plant. Voor 

de grensoverschrijdende verbinding werkt de stichting bij deze jubileum-editie samen met One 

Tree per Child, een organisatie die er wereldwijd naar streeft om elk kind voor zijn of haar tiende 

verjaardag een eigen boom te laten planten.  

 

Belang voor uw gemeente 

Met uw medewerking levert u een zichtbare bijdrage aan het klimaatbeleid, want door het planten 

van bomen helpt u mee aan de CO2-reductie. Ook werkt u op deze manier mee aan 

natuureducatie omdat de kinderen in uw gemeente leren dat bomen bijdragen aan de 

leefomgeving door bijvoorbeeld het bieden van een woonplaats aan dieren, de leefbaarheid van 

steden en dorpen, het vasthouden van (regen)water en bescherming tegen bodemerosie.  
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Tot slot kunt u ook een eigen gemeentelijke invulling geven aan het thema ‘Bomen verbinden’ 

door de Boomfeestdag te verbinden met aandacht voor bijvoorbeeld het eigen gemeentelijk 

natuur- of klimaatbeleid.  

 

Aanmelden Boomfeestdag 

Aansluiten bij de Boomfeestdag 2017 kan door uw gemeente aan te melden bij de Stichting 

Nationale Boomfeestdag via info@boomfeestdag.nl.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de Boomfeestdag kunt u terecht op https://www.boomfeestdag.nl/ 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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