
MeerBomenNu in het land van Cuijk 
 
Uit bovenstaande tekst van de landelijke IVN-site blijkt dat het IVN de actie van Urgenda om in 
Nederland miljoen(en) bomen te planten van harte ondersteunt.  
IVN de Maasvallei heeft in 2020 en 2021 meegedaan aan “PlanBoom”, waardoor er ruim 15.000 boompjes 
geplant zijn in het land van Cuijk. daarnaast hebben we mensen succesvol verwezen naar de subsidiemo-
gelijkheden via Brabants landschap. Nu gaan we óók voor de actie van Urgenda. 

We kiezen voor een variant op de landelijke actie van Urgenda.  
Die Urgenda-actie heet MeerBomenNu  
Kijk op https://meerbomen.nu/over-de-actie/ hoe het landelijk werkt. 
Deze winter beginnen we klein omdat het seizoen al grotendeels voorbij is, maar volgend seizoen hopen 
we in meerdere plaatsen succesvol te zijn. Dat kan niet zonder jullie. 
 
MeerBomenNu IVN De Maasvallei 

In afwijking van Urgenda bouwen wij een extra stap in om onze eigen 
omgeving zo groen mogelijk te krijgen. 
We starten in Ledeacker en daarna zo snel mogelijk in meer dorpen of buurten als jullie meehelpen. 
Geef je daarvoor op als vrijwilliger of als bomenhub bij landvancuijkgroen@outlook.com of bij  
ivndemaasvallei@outlook.com. 

Hoe werkt het. 
We vragen dorpsbewoners (via het dorpsblaadje) en onze IVN-bosgroepen om een- tot driejarig inheems 
plantmateriaal te oogsten en in te leveren bij de zogenaamde bomenhub.  
Het plantmateriaal kun je oogsten in je tuin, op je erf of elders (met toestemming van de eigenaar).  
De bomenhub is een doorvoeradres waar de boompjes tijdelijk worden ingekuild. 
In het dorpsblaadje kondigen we aan op welke dag men boompjes kan komen ophalen. Bij de pilot in  
ledeacker is dit 12 maart. Boompjes ophalen kan ook op afspraak. Hebben we de boompjes niet dan pro-
beren we ze alsnog te krijgen bij andere hubs of uit de natuur. Mogelijk lukt dat niet meer dit seizoen. 



De resterende boompjes geven we aan Urgenda en enkele mooie exemplaren kweken we op tot laan- of 
parkboom. 
Urganda heeft in vier dagen 1 miljoen aanvragen voor boompjes binnen gekregen en nog niet voldoende 
geoogst. Dat bewijst dat de motivatie om te planten groot is als de (financiële) drempel laag is. 
 
We vragen alle bosgroepen van het IVN om bij hun werk in het bos geschikte boompjes uit te steken en deze 
tot 12 maart te brengen naar de hub (dit jaar dus Ledeacker).  
We hopen op snelle uitbreiding van het aantal hubs binnen het gebied van IVN de Maasvallei en later in de 
rest van het Land van Cuijk. Als er een nieuwe hub is, melden we dat via de nieuwsbrief of via ons blad. 
Als de actie een succes wordt, besteden we volgend plantseizoen aandacht aan de actie in de streekbladen. We 
willen zoveel mogelijk afnemers bereiken. 
 
Wat kun jij doen?

1. Alleen of met bekenden een hub starten in je dorp op wijk
2. Werken als vrijwilliger ten behoeve van zo’n hub
3. Plantmateriaal oogsten en naar de hub brengen
4. De hub-vrijwilligers of het IVN wijzen op plekken waar veel plantmateriaal staat.
5. Je familie, vrienden of bekenden wijzen op deze mogelijkheid om aan plantmateriaal te komen
6. Anderen te attenderen op de vele (subsidie)mogelijkheden om hun omgeving te vergroenen. 


