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Verplanten van zaailingen: dé manier om 
samen Europa goedkoper, sneller en 
ecologisch verantwoord te vergroenen.



Organisatie en 
communicatie

De bedenker en 
aanjager

280 boeren met wens 
om biodiversiteit te 
verhogen

Maart 2020, zo begon het… 



 300.000 bomen en struiken geplant: 90% 
zaailingen en stekken uit natuur en 10% 
reststromen van kwekers. 

 Vooral boeren en burgers, paar 
gemeentebermen, 5 ha natuurcompensatie. 

 550 oogst- , uitdeel- en plantevents door hele 
land

 110 grotendeels zelfstandig opererende 
bomenhubs

 >3000 vrijwilligers

 Evaluatie van vorig jaar: 80% slaat aan (na een 
nat voorjaar)



 klimaatverandering tegenhouden

 biodiversiteit verhogen

 handelingsperspectief geven aan mensen 
met klimaatzorgen



 Kwekers kunnen de vraag niet aan

Dat geldt voor Nederland, voor België én voor Europa. Meer 
Bomen Nu biedt voor veel bomensoorten een oplossing.

 We hebben haast i.v.m. klimaat.

De bomen die Meer Bomen Nu verzamelt zijn 50-200 cm hoog, 
groter dan wat men aankoopt voor reguliere bosaanplant. Onze 
zaailingen hebben dus al 2-5 jaar CO2 opgeslagen en tijd 
gewonnen.

 Er is geen ruimte voor bomen. 

Toch blijkt dat als je bomen gratis aanbiedt, er opeens wel 
ruimte te zijn. Er zijn veel boeren en burgers die wel bomen 
willen planten, maar niet weten hoe. Dat is een niche waar wij 
inspringen.

Klimaat en biodiversiteit zijn ecologische crises. 
Naast uitstoot verminderen, zoeken we ook 
naar ecologische oplossingen: bomen planten!



 Natuurgebieden en stadsparken: uitdunnen, opschot, te 
dicht bij pad, ongewenste soorten

 Samenwerking gemeentegroenbeheer, Staatsbosbeheer, 
Landschappen. 

 Landgoederen: helpen met achterstallig onderhoud

 Achtertuinen: Landelijke doneer-een-zaailing-dag

 Bouwterreinen

 Bungalowparken, campings, wegbermen

 Knotploegen

 Restpartijen van kwekers

 Meer over oogsten: https://meerbomen.nu/over-de-actie/oogsten/

 Meer over bomensoorten: https://meerbomen.nu/over-de-actie/downloads/



 90% inheems, 150 verschillende soorten

 We oogsten alles, delen vooral inheems uit

 Niet inheems? Dan naar voedselbos of achtertuin

 Invasieve exoot? Op de takkenril

 De mooiste laten we staan

 Knie tot manshoogte

 Zonder kluit zorgt voor minder transportkosten

 Ook stekken van wilg, vlier, vlinderstruik, vijg en populier

 Bulk versus gewilde soorten

 Meer over oogsten: https://meerbomen.nu/over-de-actie/oogsten/

 Meer over bomensoorten: https://meerbomen.nu/over-de-actie/downloads/



HOE DOEN WE DIT?
 Samen de handen uit de mouwen

 Gebruik maken van wat de natuur ons biedt

 Samenwerken, doneren, gunnen, 
groeien, geven, leren en creëren

 Geen ingewikkelde contracten

 Gratis is het toverwoord!

 Gefinancierd door ministerie LNV, 3 provincies, 
2 gemeenten, Prins Bernhard Cultuurfonds en 
donaties voor de bomen. 

 Vast team van 6 mensen, tijdelijk ondersteund in 
de regio door team van 20 stagiaires, 
freelancers en vaste vrijwilligers. 



Hét online systeem waarbij vraag & 
aanbod van zaailingen lokaal wordt 
afgestemd. 

Dé plek waar boswachter, boer, 
bedrijf en vrijwilliger elkaar kunnen 
vinden en samen organiseren.  

Lees meer.





www.1001ha.nl
Elke hectare kruidenrijk grasland voor melkkoeien levert 
het volgende op: 

• 500 kg minder kunstmest
• 1000 kg CO2 bespaard
• Meer biodiversiteit
• Gezonde koeien
• Gezonde bodem
• Betere waterberging






