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Het boomplantprogramma 2022-2023 gaat van start 
Door een financiële bijdrage van de Franse Fondation Yves Rocher kunnen we dit jaar weer 100.000 (!!) inheemse bo-
men en struiken een mooie bestemming geven. Wat een weelde. De Fondation Yves Rocher stimuleert het aanplan-
ten van bomen in heel veel landen om zo de biodiversiteit wereldwijd te helpen versterken. Hoe we dat in Nederland 
doen, kun je hier  zien en lezen (Frans) in ons jaarverslag 2019-21.  

Terug naar dit seizoen. We willen vroeg beginnen zodat er ook vroeg geplant kan worden. Bovendien is de beschik-
baarheid van plantgoed ook dit seizoen weer een puntje van zorg. Reden dus om niet te lang te wachten. Hieronder 
uitleg over ons boomplantprogramma en hoe je daar aan deel kunt nemen. 

Over wat we kunnen leveren 

• De allerbeste kwaliteit inheemse plantgoed (ruim 50 soorten bomen en struiken), zo veel mogelijk van autochto-
ne herkomst. Waarom we dit laatste belangrijk vinden, kun je lezen in de bijlage, achterin dit document. De teelt 
van het plantgoed is met Milieukeur maar niet biologisch. Helaas is daar in deze aantallen niet beschikbaar. Klik 
hier voor het soortenformulier waarop de herkomst van het plantgoed is aangegeven. Indien door beperkte 
beschikbaarheid autochtone herkomst voor een soort niet meer beschikbaar is, zullen we in een aantal gevallen 
reguliere herkomst leveren. Wil je enkel autochtone herkomst, vermeld dat dan duidelijk in je aanvraag.

• De maat: het plantgoed is zo geheten bosplantsoen. Veelal tweejarige planten, 60-120 cm lang, kale wortel m.u.v. 
enkele soorten zoals brem die in potjes (op het formulier met p9 aangeduid) geleverd worden. De maten staan 
op het soortenformulier aangegeven. Mocht de betreffende maat niet langer beschikbaar zijn, dan leveren we 
indien beschikbaar, een iets kleinere maat. Maak je daarover geen zorgen. Het gaat niet zozeer om de lengte van 
de plant maar vooral om de kwaliteit van de wortelmassa.

• Planten worden geleverd in veelvouden van 25 stuk/soort. De reden hiervoor is dat het meeste plantgoed door 
kwekers geleverd wordt in bossen van 25 stuks. Voor sommige minder voorkomende soorten is het mogelijk per 
5 of 10 stuks te bestellen.  Houd je bij aanvraag s.v.p. goed aan deze richtlijn. Het is voor ons niet mogelijk om 
honderden bossen open te knippen en planten te tellen en voorraad bij te houden. Welke soorten per 5, 10 of 25 
stuks geleverd kunnen worden, staat op het soortenformulier. 

• We geven (kosteloos) advies over keuze, het planten en het onderhoud. Overigens hebben we hier ook een mooie 
handleiding (bekijk die hier: Rijk heggenlandschap) over geschreven. U kunt deze bestellen door een berichtje te 
sturen naar Lex Roeleveld (info@hegenlandschap.nl). Desgewenst en als onze planning het mogelijk maakt, kan 
voor groepen een presentatie over het boomplantprogramma, de aanleg en het beheer worden verzorgd. 

Waarvoor is het boomplantprogramma bedoeld?

Hoofddoelstelling van het boomplantprogramma is het versterken van biodiversiteit door het planten van inheem-
se struiken en bomen in de vorm van heggen, bosjes, bomenrijen ed.. 

We ondersteunen daarbij vooral initiatieven die zich richten op:
• Aanleg voedselbossen, permacultuur, ecologische tuinderijen;
• Integratie van bomen in agrarische bedrijfsvoering (o.a. agroforestry, loofvoedering vee);
• Aanleg in ecologische wijken, in parken en vergroening van schoolpleinen;
• Boomplantdagen voor scholen;
• Sociale acties zoals aanleg heggen rond moestuin verzorgingshuis;
• Herstel van cultuurlandschap.

We verstrekken geen plantgoed aan projecten waar de Tiny Forest-methode (lees: zeer hoge plantdichtheden) wordt 
gehanteerd. Lees hier waarom niet.

voor biodiversiteit

http://www.hegenlandschap.nl/hegenlandschap/_sitefiles/file/soortenformulier-boomplantprogramma-2022-23-.xls
https://online.fliphtml5.com/szes/jfhf/#p=1
mailto:info@hegenlandschap.nl
https://www.hegenlandschap.nl/hegenlandschap/_sitefiles/file/tiny-forest-voor-website-uit-nieuwsbrief-23.pdf
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Onder welke voorwaarden wordt het plantgoed geleverd?

• Bij deelname verplicht je je om Heg&Landschap in mei 2023 informatie te sturen over enkele kenmerken en het 
voorlopig resultaat van je aanplant. Deze informatie is noodzakelijk omdat wij verplicht zijn onze Franse sponsor 
(Fondation Yves Rocher) over de besteding van de gelden te rapporteren. Meer informatie hierover in de laatste 
paragraaf (Rapportage).

• Met ons boomplantprogramma willen we 100.000 EXTRA bomen in Nederland planten. Projecten en initiatieven 
waarvoor het plantgoed al gefinancierd wordt, komen daarom niet voor onze subsidie in aanmerking. Maar ad-
vies vragen mag altijd.

• De aanplant dient deze winter (2022-2023) plaats te vinden. Bij nieuwbouw dient er geen gevaar te zijn dat ver-
tragingen zullen leiden tot het niet tijdig (voor maart 2023) kunnen planten.

• Verstrekt plantgoed mag niet aan andere projecten, personen of instanties gegeven worden zonder toestem-
ming van Heg&Landschap en mag niet verkocht worden.

• Voor het plantmateriaal wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor de meeste soorten is dat € 0,55/stuk. Dit is 
inclusief transportkosten en btw. De soortenlijst en eigen bijdrage per soort en per stuk zijn in het prijs- en soor-
tenformulier te vinden.

• Er is geen minimumaantal, al is een minimum van 200 planten wel fijn. Het maximumaantal planten dat we ge-
subsidieerd kunnen leveren is 1.500 stuks per deelnemer. Daarboven kan wel geleverd worden, maar brengen we 
de kostprijs van het extra plantgoed in rekening.

Waar en wanneer wordt het plantgoed afgeleverd?

Wij zorgen ervoor dat het plantgoed bij je in de regio (maar niet aan huis!) afgeleverd wordt. We zullen onder deel-
nemers in een regio iemand vragen of hij/zij bereid is als verdeelpunt op te treden. Zonder deze hulp is het heel 
moeilijk om het plantgoed dicht bij de deelnemers af te laten leveren. Tot nu toe is dat, dank aan allen, steeds ge-
weldig verlopen.

We verwachten dat er vanaf half november (alles hangt van het weer af ) plantgoed geleverd zal kunnen worden. We 
zullen per regio een dag en datum (eind november – eind december) voorstellen voor levering van het plantgoed. 
We hopen dat het grootste deel van het plantgoed voor Kerst zijn weg naar de deelnemers zal kunnen vinden. Er kan 
sprake zijn van onverwacht uitstelindien de weersomstandigheden het oogsten en vervoeren van het plantgoed 
onmogelijk maken, ook al lijkt strenge vorst iets uit een ver verleden. We spreken de leveringen af in overleg met 
de regio’s en zullen tijdig nadere instructies verstrekken over waar, hoe laat, hoe het plantgoed te vervoeren en te 
verdelen. 

Hoe kun je plantgoed aanvragen?

• Kijk nog even goed naar de eerder genoemde voorwaarden.

• Bekijk nogmaals het soortenformulier met de lijst van soorten, de herkomst van de planten, de maat van het 
plantgoed en de eigen bijdrage. Hier staat ook aangegeven in welke eenheden (25 of eventueel 5 of 10 stuks) 
het plantgoed  besteld kan worden. Houd daar bij de aanvraag goed rekening mee. 

• Vul vervolgens het aanvraagformulier (klik hier) en het bestelformulier (klik hier) in. De opgegeven prijzen 
zijn, zoals aangegeven per stuk.  In de laatste kolom van het bestelformulier verschijnt automatisch de bereken-
de eigen bijdrage. Links naar beide formulieren vind je ook op onze website.

• Email beide formulieren als exceldocumenten (svp niet in een ander format) naar info@hegenlandschap.nl, 
t.a.v. Lex Roeleveld.

https://www.yves-rocher-fondation.org/plantforlife/
http://www.hegenlandschap.nl/hegenlandschap/_sitefiles/file/aanvraagformulier-shl-boomplantprogramma-2022-23-.xlsx
http://www.hegenlandschap.nl/hegenlandschap/_sitefiles/file/bestellijst-shl-boomplantprogramma-2022-23-.xls
http://www.hegenlandschap.nl/boomplantprogramma/
mailto:info@hegenlandschap.nl
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• Stuur beide formulieren svp uiterlijk 16 oktober op!! Mocht het quotum aan beschikbare planten dan nog niet 
gehaald zijn, dan zal dat eind oktober bekend gemaakt worden en kunnen nieuwe aanvragen in behadeling 
genomen worden voor levering in de tweede helft van januari.

• We streven er naar binnen een week op je aanvraag te reageren. Zoals aangegeven kun je ons ook om advies 
vragen.

• Over de wijze van betaling krijgen de deelnemers zo spoedig mogelijk bericht.

Rapportage

We dienen de Fondation Yves Rocher jaarlijks te rapporteren over de resultaten. Dit is een belangrijk onderdeel van 
onze samenwerkingsovereenkomst. Het tijdig ontvangen van kwalitatief goede informatie en foto’s van deelne-
mers is daarom van groot belang!

We vragen de deelnemers in dit verband 3 dingen:

1. Enkele foto’s van het aanplanten van de ontvangen bomen en struiken!! Vergeet dit svp niet en stuur ze bij 
voorkeur direct na het planten op (Lex Roeleveld, info@hegenlandschap.nl).

2. Enkele foto’s in mei 2023 om het resultaat van de aanplant op dat moment weer te geven. We sturen deelnemers 
tegen die tijd per mail een verzoek daartoe. Let er svp op dat foto’s minimaal 1 MB zijn. Kleine foto’s kunnen 
we niet in de rapportage verwerken. Probeer foto’s te maken die niet enkel een statisch beeld tonen maar ook 
foto’s die actie, mensen ed.  tonen. Een rapport met enkel foto’s van struiken is niet erg spannend. Zie hier bij-
voorbeeld de rapportage van het seizoen 2019-2020 en laat je erdoor inspireren.

3. Het invullen van een korte vragenlijst over waar precies geplant is, het slagingspercentage ed.. Deze vragenlijst 
ontvang je per mail in mei 2023 tegelijk met het verzoek om de foto’s van de aanplant op dat moment. We ont-
vangen het ingevulde formulier en de foto’s  graag eind mei. 

Let wel, tijdige en hoogwaardige rapportage aan de Fondation is heel erg belangrijk. Zonder de informatie en foto’s 
van de deelnemers kunnen we dat niet doen. 

En verder

Stuur ons een mailtje indien je vragen hebt of een en ander niet duidelijk is duidelijk is. Mail deze naar Lex Roeleveld 
(info@hegenlandschap.nl ).

We hopen er met z’n allen weer een geweldig boomplantseizoen van te maken.

Stichting Heg &Landschap
 
Maarn, 9 september 2022

mailto:info@hegenlandschap.nl
mailto:info@hegenlandschap.nl
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Bijlage

Over autochtoon plantgoed en het belang ervan

Inheemse soorten zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen. De meeste niet alleen in Nederland maar 
Nederland valt wel binnen hun natuurlijke verspreidingsgebied. Met de toevoeging autochtoon (ook wel ‘oorspron-
kelijk inheems’ genoemd) wordt bedoeld dat de plant gekweekt is uit zaad of stekgoed van struiken en bomen die 
hier al heel lang staan. Dat we ze als nakomelingen mogen beschouwen van de bomen en struiken die zich hier 
duizenden jaren geleden gevestigd hebben. Daarmee zijn ze genetisch aangepast aan de groeiomstandigheden in 
ons land. 

Niet elke plant van een inheemse soort is echter autochtoon. De meeste zijn dat waarschijnlijk niet want ze zijn wel-
iswaar in Nederland gekweekt maar uit zaad of stekgoed dat van elders, bijvoorbeeld Zuid-Europa komt. De plant 
is dan wel van een inheemse soort (bijvoorbeeld eenstijlige meidoorn) maar genetisch verschilt hij van een autoch-
tone meidoornstruik. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het moment van bloeien en de gevoeligheid voor ziekten. 

Bomen en struiken van autochtone herkomst leveren zo een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Ze verbre-
den niet alleen de genenbasis (nog maar een klein percentage van onze bomen en struiken is van autochtone her-
komst), ze zorgen er ook voor dat hun jaarlijkse cyclus in de pas loopt met di van vogels, insecten en allerlei andere 
organismen. Rupsen waarmee jonge vogels gevoed worden, moeten er wel op het juiste moment. Het is maar een 
eenvoudig voorbeeld van de complexe netwerken die er allemaal toe doen om de biodiversiteit in stand te houden. 

Omdat autochtone populaties van bomen en struiken al duizenden jaren aan verandering van klimaat hebben mee-
gemaakt (de warme Middeleeuwen, de kleine IJstijd) houden we vooralsnog vast aan het uitgangspunt dat we 
uitgaan van inheemse soorten en daarbij zoveel als mogelijke plantgoed van (NAK-gecertificeerd) autochtone her-
komst zullen aanbieden. Al dit plantgoed wordt in de regio Zundert gekweekt . 


