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Alphen aan den Rijn, 11 juni 2019 

 

Geacht college,  

Volgend jaar mag de gemeente Alphen aan den Rijn de nationale boomfeestdag 

organiseren. Een mooi evenement om de aandacht te vestigen op het belang van onze 

bomen en om als gemeente te laten zien dat zij bomen belangrijk vindt.  

 

Nu werd in voorgaande jaren door de gemeente doorgaans plantgoed 1.0 met lange 

penwortel geplant op nationale boomfeestdag. Maar de overlevingskans van dat type 

plantgoed is klein, zeker als dat wordt geplant in maart. 

 

Ons advies 

Wij adviseren te kiezen voor plantgoed 2+1 (2x verplant), zodat het aanslaan van deze 

nieuwe bomen richting 100% gerealiseerd kan gaan worden. Plantgoed 2+1 is qua aanschaf 

iets duurder dan de zogeheten 1.0 met lange penwortel, maar van de 1.0 met lange 

penwortel redt slechts een klein percentage bij toeval het, zeker als in maart wordt geplant, 

zodat dat weggegooid geld genoemd kan worden. Plantgoed 2+1 is de (financieel) betere 

keus. 

De maand maart waarin dit evenement gehouden wordt, is overigens niet de meeste 

gunstige tijd om bomen te planten. Veel jonge aanplant zal niet overleven, vooral vanwege 

de kans op droogte in de periode na maart. Wij adviseren de boomplantdag te verplaatsen 

naar het najaar. Dat is de beste tijd van het jaar om nieuwe bomen aan te planten. Wij 

begrijpen dat het niet enkel aan de gemeente Alphen aan den Rijn is om te besluiten 

wanneer nationale boomfeestdag plaatsvindt en zullen ook de Stichting Nationale 

Boomfeestdag het advies toesturen om de nationale boomfeestdag te verplaatsen naar het 

najaar. Hopelijk lukt het u samen om deze dag in het najaar georganiseerd te krijgen. Mocht 

er toch in maart worden geplant, dan adviseren wij de gemeente het nieuwe plantgoed 

voldoende te bewateren in droge perioden. 

 

Graag vernemen wij van u een reactie op ons advies. 

Met vriendelijke groet,  

 
 
Hennie Tuithof,  
Voorzitter Bomenpanel Alphen aan den Rijn 
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