
 

Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 Reglement van Orde;   

‘Meer bomen nu’ in de gemeente `s-Hertogenbosch 

Geacht college,                                                            `s-Hertogenbosch, 25 januari 2022.  

‘Meer bomen nu’ is een initiatief van stichting Urgenda op initiatief van stichting 

M.E.E.R Groen en stichting Caring Farmers. Urgenda is de organisatie voor innovatie 

en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke 

organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Stichting M.E.E.R.Groen 

gaat voor een wereld die in balans is met het ons omringende ecosysteem.  Stichting 

Caring Farmers heeft één doel: een natuur inclusieve kringlooplandbouw in 2030. 

GRATIS BOMEN? HOE WERKT DAT? 

De komende jaren wil de overheid 37.000 extra hectare bos aanleggen, vanwege 

klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Ook gemeenten werken aan 

meer groen in de bebouwde kom en boeren willen steeds meer heggen en hagen 

aanplanten.  Hier en daar gaat de roep op dat er te weinig bomen zijn voor al deze 

plannen. Maar er zijn bomen en struiken genoeg! 

Regulier worden bomen en struiken afgenomen bij boomkwekers. Dit blijft essentieel 

onderdeel in ons streven naar meer bomen voor een beter klimaat. Want 

boomkwekers leveren bijzondere soorten, fruitbomen en mooie monumentale 

soorten. Het kan ook anders. M.E.E.R. Groen heeft al 13 jaar ervaring met het 

verzamelen van overtallige zaailingen van bomen en struiken in natuurgebieden en 

die elders weer te planten. 

NATUUR PRODUCEERT OVERDAAD AAN BOMEN EN STRUIKEN.  

De natuur produceert ieder jaar een overdaad aan jonge bomen en struiken. Iedere 

eik, beuk, meidoorn, wilg etc. produceert jaarlijks duizenden zaailingen. Deze hebben 

een belangrijke functie: ze worden gegeten door wilde dieren en insecten, sommigen 

overleven en zijn de nieuwe generatie bomen en struiken. Maar de meesten halen 

het niet. Ze sterven af en vergaan en dragen op die manier bij aan de biotoop, of ze 

worden verwijderd en versnipperd als onderdeel van regulier natuurbeheer.        

(Bron: de methode - MeerBomenNu) 

https://meerbomen.nu/over-de-actie/meerbomennu-methode/


In onze stad zijn meerdere burgers onafhankelijk van elkaar aan de slag gegaan met 

het verplanten en aanbieden van gratis bomen. Zo is er spontaan een initiatief 

ontstaan om zaailingen in een natuurgebied van Natuurmonumenten in de Gement 

uit te steken en terug te planten in de openbare ruimte en is er een bomenhub op 

Minitopia op de Meerendonk. Deze initiatiefnemers hebben de krachten gebundeld 

en gaan verder onder ‘Meer bomen nu’. Inmiddels zijn er deze winter al een drietal 

oogstdagen geweest, waarbij duizenden boompjes in de Gement zijn uitgestoken en 

via de bomenhub en andere kanalen een nieuwe groeiplaats hebben gekregen.  

Het project ‘Meer bomen nu’ sluit naadloos aan op het programma “Meer bos in ’s-

Hertogenbosch”, dat in november 2021 door het college is gelanceerd. Met 

ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en de provincie Noord-

Brabant wordt er tot 2030 in de gemeente `s-Hertogenbosch 20 tot 25 hectare bos 

aangeplant wat neerkomt op 75.000-100.000 bomen. Door het project ‘Meer bomen 

nu’ te betrekken bij dit doel kan de aanplant worden versneld en waar mogelijk zelfs 

uitgebreid waarbij er voor hetzelfde budget meer bomen kunnen worden geplant.  

Wij hebben hierover de volgende vragen:  

1) Bent u bereid om te onderzoeken of er een samenwerking kan worden opgestart 

tussen de gemeente en vertegenwoordigers van ‘Meer bomen nu’ in de stad?  

Zo nee, waarom niet?  
 

2) Zo ja, bent u dan bereid om gemeentelijke gronden die niet geschikt zijn voor 

bebouwing af te waarderen en deze beschikbaar te stellen voor vergroening? 

(zoals verloren hoeken tussen snelwegen en woonwijken en rondom 

industrieterreinen. De zogenaamde overhoeken). 

 

3) Bent u bereid om, vooruitlopend op een eventuele structurele samenwerking met 

‘Meer bomen nu’, plantvakken aan te wijzen waar de initiatiefnemers dit 

plantseizoen terecht kunnen? Zo nee, waarom niet? 

 

Fractie De Bossche Groenen. 

Judith Hendrickx.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


