
Venrayse boompjes krijgen tweede kans 

De komende jaren zullen er veel bomen moeten worden geplant om zo koolstof 
vast te leggen en de biodiversiteit te verbeteren. Om alle Nederlandse ambities 
waar te maken, zijn minimaal 100 miljoen bomen nodig. Bomenkwekers kunnen 
dit niet allemaal leveren. Gelukkig produceren bestaande bomen jaarlijks velen 
zaailingen. Deze zijn echter niet altijd gewenst op die plek omdat ze in de weg 
staan, omdat er te veel staan waardoor ze het niet allemaal redden, of omdat ze 
andere soorten verdrukken. Als onderdeel van ecologisch beheer zorgt de Meer 
Bomen Nu actie, bekend van de gratis peren bomen vorige zomer, ervoor dat 
deze boompjes een tweede kans krijgen door ze met vrijwilligers te oogsten en 
daarna gratis uit te delen. In heel Nederland zijn al 1200 locaties gevonden voor 
1 miljoen bomen en struiken. Bijvoorbeeld burgers die een nieuw (voedsel)bos 
willen aanplanten of boeren die een haag langs de akker willen realiseren. Deze 
zaailingen kunnen dan uitgroeien tot een grote boom. Landelijk zijn meer dan 
een miljoen bomen en struiken al aangevraagd, waaronder ook in Venray, dus 
kunnen we gaan oogsten. In Venray gaan we op 4 december oogsten in 
Boschuizen. Mocht je zelf nog een goede locatie beheren met een teveel aan 
jonge zaailingen tussen knie en manshoogte, laat het dan weten want dan kan er
een dag worden georganiseerd.

Als vrijwilliger komen helpen op 4 december kan door je aan te melden als 
vrijwilliger op https://meerbomen.nu. Dan krijg je een profiel in de Bomenplanner 
en kan je je aanmelden voor event in je eigen omgeving. De landelijke actie is 
een initiatief van Urgenda, MEERGroen en Caring Farmers

informatie voor redactie:
Waar: Boschuizen, bij de tweede parkeerplaats rechts langs de maasheseweg in 
noordoostelijke richting
https://www.openstreetmap.org/?
mlat=51.55142&mlon=5.99988#map=16/51.5480/6.0009
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Voor vragen kun je mailen met svc@nielsv.nl
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