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Plantlocaties 
Trees for All heeft in 2019 de aanplant van ruim 83.000 bomen in het Waalse bos (Houten) en Bieslandse bos 
(Delft) mogelijk gemaakt. In het Waalse bos en Bieslandse bos is ziek bos hersteld nadat de essentaksterfte in 
deze gebieden heeft toegeslagen. In beide bosgebieden is er opnieuw aangeplant met gemengd bos. 
Staatsbosbeheer zorgt voor het langdurige beheer van de nieuwe bosgebieden.  

Boomplantdagen Bieslandse Bos en Waalse Bos 
Het doel van onze plantdagen is om mensen bewust te maken van het belang van meer bos. Enerzijds om 
meer CO2 uit de atmosfeer te halen en zo klimaatverandering tegen te gaan, anderzijds om met elkaar te 
investeren in meer natuur en behoud van biodiversiteit. Boomplantdagen zorgen voor meer lange termijn 
betrokkenheid en onderlinge verbondenheid bij onze donateurs. De donatie die bedrijven en particulieren 
doen, wordt op deze manier heel tastbaar en mensen voelen zich betrokken bij het zelf aangeplante bos. 

Trees for All heeft in november vier boomplantdagen georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer. 
Op 26 en 27 november heeft Koninklijke BAM met 120 medewerkers en familieleden bomen geplant in het 
Waalse bos. Op 28 en 29 november hebben bijna 200 mensen de handen uit de mouwen gestoken in het 
Bieslandse bos. De deelnemers waren partners van Trees for All die een eigen bedrijfsbos hebben gedoneerd 
of op een andere manier betrokken zijn bij Trees for All als donateur of partner. De boomplantdagen die op 
28 en 29 november plaatsvonden, zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de klimaatenveloppe van 
het ministerie van LNV. 

Programma 
De ontvangst en lunch was op de biologisch-dynamische boerderij Hoeve Biesland in Delfgauw. Het 
programma zag er op beide dagen als volgt uit: 
10.00 uur: Ontvangst met koffie & thee  
10.30 uur: Welkom door Trees for All, Staatsbosbeheer en Hoeve Biesland 
Op 29 november was wethouder Hennevanger aanwezig namens de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. 
11.00 uur: Bomen planten 
13.30 uur: Vegetarische lunch  
14.30 uur: Einde Boomplantdag 
 

Project 0.3 Communicatie en Plantevenementen 
Subsidie:  13.000 euro 
Doel:   Boomplantdagen Trees for All 
Waar:   Nederland 
Wanneer:   26 en 27 november | Waalse Bos  

     28 en 29 november| Bieslandse Bos 
# Mensen:  320 deelnemers 
# Bomen: Totaal 83000, waarvan 3000 geplant 
 
 



 
In totaal hebben 200 mensen deelgenomen aan de plantdagen op 28 en 29 november en zijn er 2000 bomen 
geplant. Gezien de omstandigheden (veel regen en modder) was dit een knappe prestatie!  
 

 

“We weten inmiddels allemaal hoe belangrijk bomen zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Het is fantastisch 
om te zien hoeveel bedrijven en particulieren ons willen helpen om meer bos in Nederland en elders te 

realiseren. Tijdens onze boomplantdagen wordt die bijdrage heel tastbaar.” 

                 Simone Groenendijk, directeur Trees for All 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verantwoording budget 

In deze rapportage hebben we de kosten voor de organisatie van onze plantdagen op 29 en 30 november 
nader gespecificeerd. Het dekkingsplan bestaat uit een subsidiebijdrage uit de Klimaatenveloppe van LNV à 
13.000 euro, eigen bijdragen van deelnemers (bedrijvenpartners & donateurs van Trees for All) en het 
resterende deel is gedekt worden uit eigen middelen van Trees for All. De plantdagen die we samen met De 
BAM hebben georganiseerd in het kader van hun 150-jarige jubileum zijn niet in deze begroting 
meegenomen.  

 kosten ex btw kosten in btw 
Locatie & inrichting € 1.757 € 2.186 
   

Projectmanagement & begeleiding plantdagen € 9.600 € 9.600 
   
Thee/ koffie & lunch (vegetarisch) deelnemers € 4.618 € 5.094 
   

Bewustwording en communicatie € 3.643 € 4.421 
   

TOTAAL KOSTEN € 19.618 € 21.302 
   

DEKKINGSPLAN     
Klimaatenveloppe LNV € 13.000  
Bijdragen partners/ deelnemers Trees for All (25 euro p/p) €   3.686  
Eigen bijdrage Trees for All  € 4.616 

 

 

 


