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Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 3 maart 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Openbare Ruimte 

Contactpersoon : M. Hoes 

Tel.nr. : 8338 

E-mailadres : hoes.m@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Structurele verplaatsing jaarlijkse (Nationale) Boomfeestdag  

 

Kennisnemen van: 
 

De keuze om structureel niet meer mee te doen met de Nationale Boomfeestdag, maar te kiezen voor een 
eigen jaarlijkse boomfeestdag in het najaar (oktober/november). De reden hiervan is dat half maart, waarop 
jaarlijks de Nationale Boomfeestdag is gepland, een risicovolle periode is om op duurzame wijze bomen te 
planten en dat niet aansluit bij de visie. 

Inleiding: 
 

Jaarlijks is de Nationale Boomfeestdag van Stichting Nationale Boomfeestdag. Dit betreft een dag om met 
schoolkinderen bomen te planten om zo meer kennis, inzicht en begrip voor bomen bij te brengen. Het doel 
van de stichting is om door middel van natuureducatie de kinderen de wereld van bomen te laten beleven, 
kinderen het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving te leren en ze te inspireren zelf hun 
steentje hieraan bij te dragen.  
 
Dit doel sluit aan bij de ideeën van de gemeente Oudewater om kinderen meer in aanraking te brengen met 
de natuur en daarom ondersteunen wij deze feestdag door jaarlijks hieraan mee te doen. Echter sluit de 
gekozen datum van de feestdag niet aan bij onze visie op het duurzaam aanplanten van bomen. Wanneer 
bomen half maart worden aangeplant is er een vergroot risico op uitval. Dit risico is het gevolg van het 
veranderende klimaat. Het voorjaar en de zomer zijn steeds warmer en droger en hierdoor neemt kans op 
uitval van net aangeplante bomen toe. De bomen die later in het voorjaar worden geplant hebben hierdoor 
onvoldoende tijd om goed te wortelen waardoor deze extra gevoelig zijn voor droogte en de boom hierdoor 
dood kan gaan. Dit vraagt om extra maatregelen, zoals het watergeven van de bomen.  
 



 

Door de boomfeestdag te verplaatsen naar het najaar worden kosten voor extra zorg bespaard en is het 
risico op het uitvallen van aangeplante bomen beperkt. Meerdere gemeenten zijn ons voor gegaan in de 
keuze om af te stappen van de datum van de Nationale Boomfeestdag en kiezen voor een eigen 
boomfeestdag in het najaar. 

Kernboodschap: 

 

Vanaf 2020 wordt afgeweken van de Nationale Boomfeestdag en wordt voortaan in het najaar 
(oktober/november) een eigen boomfeestdag georganiseerd om de bomen de beste start te bieden en 
extra nazorg tot een minimum te beperken.  
 
In het komende najaar worden in de Hekendorp diverse bomen aangeplant in samenwerking met openbare 
basisschool Goejanverwelle. Een precieze datum en plan is nog niet bekend, dit wordt in de komende 
periode verder uitgewerkt.  

Financiën 

 

n.v.t. 

Vervolg: 
 

n.v.t. 

Bijlagen: 
 

 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 


