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Voorwoord  
 

15 jaar Boomfeestdag in Ermelo 
 
 
 
 

In 1956 ontstond het idee om jaarlijks een Boomplantdag te organiseren, waarbij kinderen hun 

eigen boom zouden planten. Ruim 50 jaar later is het evenement uitgegroeid tot een gebeurte-

nis waaraan ruim 100.000 kinderen in meer dan 300 gemeenten een eigen boom planten. In 

vijftig jaar zijn er al meer dan 10 miljoen bomen op de Nationale Boomfeestdag geplant.  

In Ermelo werd vóór 1997 incidenteel deelgenomen aan de Nationale Boomfeestdag. Maar ge-

lukkig nam het Natuur- en MilieuPlatform Ermelo in datzelfde jaar het initiatief om jaarlijks 

deze dag te gaan organiseren. En met groot succes! Ieder jaar wordt samen met de scholen en 

de gemeente een plek gekozen waar kinderen van groep 7 hun boom mogen planten. Intussen 

zijn er al vele bomen geplant.  

 

Voor mij persoonlijk betekenen bomen erg veel. Ik vind het heerlijk om in het bos te wande-

len. Weg van de dagelijkse besognes, even een moment om tot rust te komen. Daarnaast ben 

ik ook gefascineerd door de symboliek rond bomen. Bomen hebben in de religieuze traditie en 

in de volkscultuur vaak een bijzondere, rituele of heilige betekenis gekregen.  

Neem bijvoorbeeld de symboliek van de ‘levensboom’ die geplant werd bij de geboorte van een 

jongen of meisje in de 15e eeuw. De appelboom - het symbool van verstand - werd geplant bij 

de geboorte van een zoon. Een perenboom - symbool van intuïtie - werd geplant bij de ge-

boorte van een dochter. Bomen werden niet alleen geplant bij een geboorte maar ook bij een 

huwelijk, een verre reis en het einde van de oorlog.   

 

In de literatuur kunnen bomen ook een belangrijke rol spelen. Denk aan Anne Frank en de 

kastanjeboom of het gedicht over de Japanse Tempelboom van de dichter Goethe. Voor 

Goethe was deze boom hét liefdessymbool en stuurde hij dit gedicht in 1815 samen met 2  

bladeren van de Japanse Tempelboom naar zijn geliefde.     

Door al die gebruiken en rituelen wordt de levenscyclus van een boom een spiegel van het  

leven van de mens. 

 

Tenslotte spreek ik de wens uit dat de Boomfeest-

dag in Ermelo zo stevig geworteld is dat ieder 

kind, samen met vriendjes en vriendinnetjes, de 

gelegenheid krijgt een keer een boom te planten 

en er van te leren.  

 

Esther Verhagen,  

Wethouder gemeente Ermelo. 

Augustus 2011 
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Inleiding 
 
 

 

In 2011 organiseren de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo en de gemeente Ermelo 

samen voor de 15e keer achtereen de boomfeestdagactiviteiten in Ermelo. Op initiatief van het 

NMP wordt er sinds 1997 weer aandacht besteed aan de Boomfeestdag in Ermelo. 

 

Vanaf 1999 richten we ons met name op de groepen 7 van de Ermelose basisscholen. We proberen 

de kinderen zoveel mogelijk daadwerkelijk te laten planten. Waar dat niet lukt gaan kinderen in 

spelvorm met bomen aan de slag. Op deze manier kan elk kind een keer meedoen aan de  

Nationale Boomfeestdag (als de school daarvoor kiest). 

De leerkrachten van de deelnemende scholen ontvangen in de week voor de boomfeestdag  

lesmaterialen rond het thema van dat jaar, om alvast met de kinderen aan de slag te gaan.  

Zo hopen we dat bomen en hun waarde voor onze leefomgeving voor de kinderen betekenis  

krijgen en houden. 

 

Janneke Schuurman en Joke Pieters 

Commissie boomfeestdag Ermelo. 

 
De Stichting Nationale Boomfeestdag heeft als doel alle Nederlanders bewust te maken van de waarde  

en het belang van een gezonde natuur – en van bomen in het bijzonder – in de naaste leefomgeving.  

Om dit doel te bereiken organiseert de Stichting onder andere de Nationale Boomfeestdag.  

Voor verdere informatie kijk op www.boomfeestdag.nl en www.nmpermelo.nl 
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Boomfeestdag Ermelo 1997                       
Thema: ‘Bomen en Zintuigen’ 

          
In 1997 nam het Natuur- en MilieuPlatform Ermelo het initiatief tot 

deelname aan de Nationale Boomfeestdag. De gemeente Ermelo 

ondersteunde dit initiatief van harte en zegde medewerking toe, 

sindsdien wordt jaarlijks een programma voor de Ermelose basis-

scholen samengesteld.  

 

De meeste basisscholen (enkele in 1998) kregen een schoolboom 

aangeboden van de gemeente. Een certificaat met de naam van de 

schoolboom erop werd verzorgd door het Natuur- en MilieuPlatform 

Ermelo.  

Bij de school in Speuld werd een rode beuk geplant, ook bij de  

Beatrixschool plantten leerlingen een rode beuk; bij de Koningin 

Julianaschool, Margrietschool en de Augustinusschool een witte 

paardenkastanje. Op het schoolplein van de Ireneschool een  

trompetboom, bij de Goede Herderschool een dakplataan, bij de 

Arendshorst een rode meidoorn en bij de Prins Bernhardschool een 

bonte vederesdoorn. 

 

De wethouders Van de Beek en De Vries Reilingh plantten samen met 

leerlingen op het schoolplein van de R.K. Prins Willem Alexanderschool,  

De Waterval en De Schakel 3 witte paardenkastanjes.  

Alle scholen ontvingen een ‘Bomenmap’, gevuld met lesmaterialen. 

 

 

Boomfeestdag Ermelo 1998 
Thema: ‘Een boom voor het leven’ 

 

Op woensdag 25 maart 1998 werden langs de Sprielderweg in 

Speuld 28 elzen geplant. Bij De Cantharel aan de Amanietlaan een 

linde als schoolboom. 

 

Om 11.00 uur werd het eerste routeboekje van de Bomenwandel-

route*) door het centrum van Ermelo in ontvangst genomen door 

wethouder De Vries Reilingh. Leerlingen van de basisscholen  

onthulden informatiebordjes langs de route en plantten twee  

esdoorns (Acer pseudoplatanus ‘Wilhelmina’) in het plantsoen bij 

het oorlogsmonument aan de Horsterweg. 

 
’s Middags was er in de bibliotheek aan de Burgemeester Lang-

manstraat de video ‘Lekker groeien’ te zien, en werd er een  

verhaal voorgelezen.  

 
 
 
 
 
*) De Bomenwandelroute gaat door het centrum van Ermelo. De route is ongeveer  
4 km lang. Het vertrekpunt is het gemeentehuis. In het dorp staan veel verschillende  
soorten bomen. Bij sommige bomen is een informatiebord geplaatst. Het boekje  
geeft veel achtergrondinformatie over de bomen.  

Linde planten aan de Amanietlaan  
voor De Cantharel 

Paardenkastanje planten  
bij de Augustinusschool 
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Berken planten langs de Steynlaan 

Millenniumboom planten op de hoek van de  
Dokter Holtropstraat en de Groeneweg 

Boomfeestdag Ermelo 1999 
Thema: ‘Water en Bomen’  

 

Schoolkinderen van de Augustinusschool en De Klok-

beker plantten samen in totaal circa 80 berken en 

sierkersen langs de Steynlaan en De la Reystraat. Om 

11.00 uur werd de Bomenfietsroute*) door het Weste-

lijk deel van het buitengebied van Ermelo geopend aan 

de Steynlaan. Het eerste exemplaar werd overhandigd 

door Dirk van Loo aan wethouder De Vries Reilingh 

waarna kinderen diverse naambordjes langs de route 

onthulden. Na dit officiële gedeelte liepen de kinderen 

in kleine groepjes een bomencircuit met opdrachten. 

 

’s Middags vierden leerlingen van diverse scholen de 

laatste boomfeestdag van de 20e eeuw in de tuin van  

het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo aan de Burgemeester van Oordtstraat. Er werden diverse 

bomen en struiken geplant. Dit was tevens de start van de inrichting van de tuin rond het centrum. Na 

afloop van het planten maakten de kinderen een bomenpaspoort van een ter plekke aanwezige populier 

en Hollandse linde. 

 

*) De Bomenfietsroute gaat door het westelijk deel van Ermelo. De tocht begint bij het 
NS-station en is ongeveer 20 km lang. Het eerste deel van de route gaat voornamelijk 
over de terreinen van de landgoederen Veldwijk, Groot Emaus en ’s Heeren Loo-
Lozenoord en door het buurtschap Horst. In het tweede deel rijdt men tussen de wei-
landen en akkers van Telgt en over het landgoed Oud Groevenbeek. Het boekje vestigt 
onderweg de aandacht op bijzondere en alledaagse bomen. Ook de historie van het 
gebied komt in vogelvlucht voorbij.  
 

Boomfeestdag Ermelo 2000 
Thema: ‘Bomen voor Eeuwen’ 

Langs de Garderenseweg in Speuld werden diverse 

zomereiken geplant op woensdag 22 maart 2000 

door leerlingen van de Speulderbrink. Bij de Goede 

Herderschool in Horst een bruine beuk, bij de  

Koningin Julianaschool drie beverbomen, bij de 

Arendshorst drie sierkersen, bij de Augustinusschool 

twee zomereiken, bij de Ireneschool een sierkers, bij 

de Beatrixschool een linde en een honingboom.  

Tevens werd bij de scholen een bomencircuit met 

opdrachten voor de leerlingen uitgezet. 

Aan de Retiefstraat werden diverse eiken en berken 

geplant door leerlingen van de R.K. Prins Willem  

Alexanderschool, De Waterval en De Klokbeker.  

Leerlingen van de Margrietschool plantten samen met  

de wethouders Van de Beek en De Vries Reilingh de Millenniumboom - een kleinbladige linde -  om het 

jaar 2000 te memoreren op de hoek van de Dokter Holtropstraat en de Groeneweg. Een steen met de 

namen van alle leerlingen van groep 7 werd naast de boom begraven. Een plaquette houdt de herinne-

ring levend.  

 

’s Avonds werd in het Natuur- en MilieuEducatief Centrum Ermelo met vertegenwoordigers van de ge-

meente en belangstellenden een forumavond ‘Bomen over Bomen’ gehouden, georganiseerd door het 

Natuur- en MilieuPlatform Ermelo. Gediscussieerd werd over het bomen- en kapbeleid, beheer van de 

groenvoorzieningen, de landschappelijke beplantingen en de monumentale bomenlijst. 
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Boomfeestdag Ermelo 2001 
Thema: ‘Bomen en Wonen’  

 

Boomfeestdag 2001 op woensdag 21 maart 

was allerminst een lente-uitje: grote sneeuw-

vlokken daalden neer op de leerlingen van 

groep 7 van de basisscholen in Ermelo. 

Burgemeester Omta plantte 2 berken en  

2 lijsterbessen bij de Arendshorst aan de 

Zwaluwstraat. Leerlingen hielpen dapper mee 

getooid met groene Boomfeestdagpetjes.  

Wethouder Meijer voorzag de Prins Bernhard-

school van een bonte vederesdoorn.  

Vanwege de kou zongen de leerlingen het  

bomenlied binnen in de school. Wethouder 

van de Beek was aanwezig bij De Goede  

Herderschool en plantte daar een berk. 

 

Leerlingen van De Klokbeker, De Schakel, Margrietschool en De Waterval deden opdrachten in een  

bomencircuit op de Steynlaan onder leiding van wethouder Bilder. Om tien uur gaf school Speulderbrink 

een warm welkom aan burgemeester Omta. De school had speciaal voor de boomfeestdag een  

erepodium gemaakt voor de bezoekers uit het gemeentehuis. Spannend was het wel, de burgemeester 

op bezoek. 

 

De wethouders De Vries Reilingh en Meijer deden dapper mee met de opdrachten van het bomencircuit 

bij de Beatrixschool, evenals wethouder Van de Beek bij de Julianaschool. Een uur later volgden De  

Cantharel en de Augustinusschool. Daarna was er chocomel en een koek voor de jeugd. 

 

Om 11.00 uur ontvingen wethouder Bilder en de vrijwilligers van het Natuur- en MilieuPlatform Ermelo 

de leerlingen van groep 7 van de R.K. Prins Willem Alexanderschool in het Natuur- en MilieuEducatief 

Centrum aan de Burgemeester van Oordtstraat. 

 

André Kuypers van de bibliotheek vertelde een spannend verhaal, waar de kastanjeboom een belangrijke 

rol speelde. En dat kwam goed uit, want deze leerlingen verzamelden zich om 12.00 uur in de Stations-

straat. Op de hoek van ‘t Abdij hielpen zij wethouder Bilder mee met het planten van een kastanje. Het 

was een bijzondere ervaring om tegen de achtergrond van een donkergrijze lucht en omgeven door 

zachte witte sneeuwvlokken het bomenlied te zingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berken en lijsterbessen planten bij de Arendshorst 
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Boomfeestdag Ermelo 2002 
Thema: ‘Bomen kleuren je Wereld’ 

 

Boomfeestdag 2002 op woensdag 21 maart begon in Ermelo om 

half tien op de Beatrixschool aan de Smidsweg. Joke Pieters en Dirk 

van Loo vertelden een verhaal over bomen en boomfeestdag aan de 

leerlingen van groep 7. Hierna gingen de leerlingen lopend naar De 

Hoeve op de Kerkbrink. Hier werden zij getrakteerd op warme  

chocolademelk met koek. Wethouder de Vries Reilingh hield een 

toespraak, benadrukte het belang van bomen en vroeg de leerlingen 

de te planten bomen goed in de gaten te houden. Daarna werden 

langs de Putterweg ter hoogte van de Weme acht lindebomen ge-

plant door de leerlingen, samen met de wethouders De Vries  

Reilingh en Meijer. Bewoners van de woningen aan de Weme waren 

hierbij aanwezig. De bomen verfraaien het plantsoen voor hun  

woningen dat onlangs is gerenoveerd door de medewerkers wijk-

beheer van de afdeling openbare werken. 

 

Alle basisscholen in Ermelo hebben van het Natuur- en MilieuPlat-

form Ermelo het lespakket ‘Bomen kleuren je Wereld’ ontvangen 

waarmee de scholen zelf de boomfeestdag konden invullen. In juni 

en juli 2002 zijn de leerlingen aan de slag geweest met een door het 

NME-Centrum samengesteld bomencircuitje rond hun school. Daarmee deden leerlingen kennis op van 

bomen in hun eigen omgeving.  

 
Boomfeestdag Ermelo 2003 

Thema: ‘Bomen in de Kunst’ 
 

De Nationale Boomfeestdag is op woensdag 26 maart 

2003 gehouden. In de Rietgansstraat werd onder een 

stralend zonnetje 2 eiken en 5 veldesdoorns geplant 

door leerlingen van groep 7 van de Prins Bernhard-

school. Zij werden hierbij geholpen door bewoners van 

deze straat, burgemeester Omta en wethouder  

Roelofsen. 

 

Om de kinderen van de andere scholen ook de boom-

feestdag te laten meebeleven was er een wedstrijd  

uitgeschreven in het kader van het thema: ‘Bomen in de 

Kunst’. De opdracht luidde: ‘Ontwerp een boom’. 

 

Kinderen van groep 7 (individueel of als groep) hadden de 

mogelijkheid een boom te ontwerpen. Het kunstwerk kon-

den ze inleveren aan de balie van de bibliotheek. Allerlei 

kunstvormen waren hierbij mogelijk: tekenen, schilderen, 

beeldhouwen, fotografie, video, enz.... Aan het formaat 

waren verder geen beperkingen gesteld, behalve dat het 

door een gemiddelde deur moest kunnen. De wedstrijd 

werd gewonnen door de R.K. Prins Willem Alexander-

school. 

Linden planten langs de Putterweg 

Kunstwerken in de bibliotheek 
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Boomfeestdag Ermelo 2004 
Thema: ‘Bomen Verbinden’ 

 

Ermelo accentgemeente 

De Nationale Boomfeestdag is in 2004 op woens-

dag 7 april gehouden in verband met het overlij-

den van Prinses Juliana. De activiteiten op de  

oorspronkelijk geplande datum van 24 maart zijn 

verschoven naar 7 april. 

 

Dit jaar was Ermelo accentgemeente van de pro-

vincie Gelderland. De activiteiten werden over 

meerdere dagen verdeeld. Het Natuur- en Milieu-

Platform Ermelo had samen met de afdeling  

Openbare Werken van de gemeente een uitge-

breid programma samengesteld. Hieraan is door 

de groepen 7 van tien Ermelose basisscholen  

meegedaan. 

 

Op woensdag 7 april werd om 9.30 uur een Verbindingsboom, een kleinbladige linde, geplant aan de 

Kerklaan bij de Immanuelkerk. In deze boom worden op symbolische wijze twee generaties met elkaar 

verbonden. Kinderen van basisschool De Waterval, in aanwezigheid van burgemeester Omta, plantten 

deze boom. Eerder was de boom door de oudste inwoner van Ermelo, de 107-jarige heer Timmermans, 

aangeboden aan de eerstgeborene van 2004: Bram Speksnijder. 

Aansluitend aan het planten van de Verbindingsboom hebben de kinderen circa 30 linden geplant in de 

Kerklaan en de Burgemeester van Oordtstraat. Zij hebben hiermee een aanzet gegeven tot herstel van de 

historische laanbeplanting. 

 

Verdere plantactiviteiten rond deze Boomfeestdag: Vrijdag 19 maart aan de Nijkerkerkerweg 47 bij  

boerderij Kindergoed werden door kinderen van de Margrietschool en de Prins Willem Alexanderschool  

diverse eiken en struiken geplant. 

 

Maandag 22 maart aan de Speulderveld in Speuld werden door kinderen van de Speulderbrink 17 eiken 

geplant.´s Middags plantten kinderen van De Cantharel 10 berken op het sportpark van DVS ‘33 aan de 

Sportlaan. 

Dinsdag 23 maart werden door kinderen van de Beatrixschool 15 wintereiken en diverse struiken ge-

plant bij de schaapskooi op de Ermelosche Heide. Daarna plantten kinderen van de Augustinusschool  

9 sierkersen aan de Kozakkenkamp en 3 esdoorns bij de bejaardenwoningen aan de Knibbelakker. 

’s Middags kwamen de kinderen van De Klokbeker in actie om 8 sierkersen te planten aan de  

Hertzogstraat. 

Vrijdag 2 april werden door kinderen van de Prins Bernardschool en Ireneschool diverse eiken, elzen en 

struiken geplant aan de Oude Nijkerkerweg 51. 

 
Verder hebben de 10 deelnemende scholen een leeg puzzelstuk  

ontvangen waar de kinderen van groep 7 iets moois rond bomen van 

mochten maken. Tijdens de slotmanifestatie op 7 april in De Dialoog, 

waarbij alle deelnemende leerlingen aanwezig waren, zijn de 10  

puzzelstukken door de wethouders Bilder en Roelofsen tot één geheel 

gemaakt. Het zo ontstane kunstwerk symboliseert hiermee het thema. 

Alle deelnemende scholen zijn in dit `kunstwerk´ met elkaar ver-

bonden. 

Tenslotte hebben de leerlingen werkstukken gemaakt, zoals ge-

dichten, tekeningen en boomhutten voor de tentoonstelling ‘Bomen  

Verbinden’ welke in de hal van het gemeentehuis te zien is geweest.  Puzzel ‘Bomen Verbinden’  

De Verbindingsboom aan de Kerklaan 
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Boomfeestdag Ermelo 2005 
Thema: ‘Bomen en Dieren’ 

 

Het thema van de Boomfeestdag 

2005 was ‘Bomen en Dieren’.  

Zeven Ermelose basisscholen  

namen deel aan de activiteiten op 

21, 22 en 23 maart. De activiteiten 

stonden gepland voor een week 

eerder maar door de vorst en de 

sneeuw werd dit uitgesteld. 

 

De deelnemende scholen hebben 

een lespakket gekregen waarmee 

zij op school aandacht konden 

schenken aan het thema. Na  

afloop ontvingen de deelnemende 

leerlingen een oorkonde als  

herinnering aan deze Boomfeest-

dag.  

 

Een afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders was bij elke plantgelegenheid aan-

wezig (m.u.v. maandag 21 maart, toen werd het college vertegenwoordigd door het hoofd Openbare 

Werken). De activiteiten rond de Boomfeestdag 2005 werden net als voorgaande jaren georganiseerd 

door de afdeling Openbare Werken van de gemeente Ermelo in samenwerking met vrijwilligers van de 

Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo.  

 

Het overzicht van data en locaties waar geplant is: 

Maandag 21 maart werden aan de Drieërweg 125, terrein ‘De Paalberg’, door kinderen van de  

Beatrixschool diverse struiken geplant. Daarna hebben leerlingen van de Ireneschool op het terrein van 

scouting Irmin/Taweb aan de Kalkoenweg diverse struiken geplant. 

's Middags kwamen leerlingen van de Augustinusschool naar de Nijkerkerweg (aan de zandweg tegen-

over nr. 46) om daar verschillende eiken te planten. 

 

Dinsdag 22 maart werden aan de Steynlaan langs de Groevenbeekse Heide door leerlingen van de Prins 

Willem Alexanderschool 8 eiken en 3 lijsterbessen geplant. 

´s Middags kwam de Prins Bernhardschool in actie om aan de Joubertstraat e.o. 14 linden, 8 krenten en 

3 bolacacia's te planten. 

 

Woensdag 23 maart werden aan 

de Varenlaan t.h.v. de Braamlaan 

door leerlingen van De Waterval  

5 platanen en 3 zuileiken ge-

plant. Aansluitend werden door 

leerlingen van de Koningin Juliana-

school aan de Suikerbakker, op 

het terrein van de Kanovijver,  

2 esdoorns en 2 linden geplant.  

Hierna werden op de hoek Suiker-

bakker/Oude Telgterweg in het 

totaal heringerichte plantsoen 

diverse Japanse esdoorns,  

magnolia's en appelbomen  

geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool met  
wethouder Meijer bij de Groevenbeekse Heide 
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Boomfeestdag Ermelo 2006 
Thema: ‘Bomen en Spelen’  

 
De activiteiten rond de Boomfeestdag in Ermelo wer-

den in 2006, voor de tiende achtereenvolgende maal, 

ge-organiseerd door de afdeling Openbare Werken 

van de gemeente Ermelo in samenwerking met vrij-

willigers van de stichting Natuur- en MilieuPlatform 

Ermelo. 

 

Door het winterse weer moesten de voor de week 

van 20 maart geplande activiteiten worden uitge-

steld. Een week later kon het planten van de circa 

160 bomen doorgang vinden. Het thema van de  

Nationale Boomfeestdag 2006 was ‘Bomen en  

Spelen’. De negen Ermelose basisscholen die hebben 

deelgenomen aan de activiteiten hebben een lespakket 

gekregen waarmee zij op school aandacht konden 

besteden aan het thema. Voorafgaand aan de plantactiviteiten werd het bomenlied ‘Het is tijd’ gezongen 

en kregen de leerlingen uitleg over o.a. het planten van de bomen. 

 

Na afloop ontvingen de leerlingen die geplant hebben een oorkonde als herinnering aan deze Boom-

feestdag. Ook kregen zij van Boomkwekerij Tonsel uit Dronten een buxusstruikje mee naar huis. 

 

Het overzicht van data en locaties waar geplant is: 

Maandag 27 maart om 9.00 uur werden er eiken geplant bij Filippo Bouwcenter aan de Lokhorstweg 26, 

door leerlingen van de R.K. Prins Willem Alexanderschool samen met wethouder Roelofsen. 

Om 10.30 uur plantten leerlingen van De Waterval samen met wethouder Roelofsen krenten aan de  

Ligusterweg. 

 

’s Middags om 14.00 uur kwamen de leerlingen van de Goede Herderschool en wethouder Meijer naar 

de Wielewaal om hier zuilberken, krenten en boomhazelaars te planten. 

 

Dinsdag 28 maart om 10.30 uur werden aan de Zwaluwstraat boomhazelaars geplant door leerlingen 

van de Koningin Julianaschool samen met het hoofd van de afdeling Openbare Werken de heer J. van 

Rhenen. 

´s Middags om 13.30 uur werden leerlingen van de Margrietschool ontvangen in het politiebureau. Later 

plantten zij samen met wethouder Nederveen langs het Hanengewei en ´t Abdij elzen. 

 

Woensdag 29 maart om 10.00 uur werden de leerlingen van de Speulderbrink, Beatrixschool en Prins 

Bernhardschool ontvangen in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Drie om beuken en  eiken te  

planten langs de Sprielderweg. 

Donderdag 30 maart om 9.00 uur zouden leerlin-

gen van de Cantharelschool naar het NME-Centrum 

komen om van daaruit bomen te planten aan de 

Van den Berghlaan op het landgoed Veldwijk. Het 

regende echter pijpenstelen waardoor de plant-

activiteiten niet door konden gaan. De leerlingen 

kregen in de klas bezoek van o.a. wethouder Bilder 

en vrijwilligers van het NME-centrum. Zo werd voor 

de kinderen op aangepaste wijze invulling gegeven 

aan de Boomfeestdag.  

Samen met de wijkagent elzen planten  
langs 't Abdij 

Beuken planten langs de Sprielderweg 
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Boomfeestdag Ermelo 2007 
Thema: ‘Bomen en Muziek’ 

 

Op woensdag 21 maart werd voor de 

50ste keer de Nationale boomfeestdag 

landelijk gevierd. Dit ging gepaard met 

het planten van bomen, een songfesti-

val en andere activiteiten. 

 

De Ermelose Prins Bernhardschool had 

zich met een eigengemaakt lied inge-

schreven voor het landelijke boomfeest-

songfestival. Zij kregen te horen dat zij 

behoorden tot de beste 10 inzendingen 

(van 356 scholen)! De finale met 6 deel-

nemers werd jammer genoeg nipt ge-

mist maar misschien nog wel mooier 

was een spetterend optreden op 21 

maart in de Ermelose Bibliotheek!   

   

In 2007 deden de groepen 7 van 11 van de 14 scholen in Ermelo mee. Elke school kreeg van de gemeen-

te een schoolboom met bijbehorend certificaat aangeboden die door de kinderen op een feestelijke ma-

nier geplant werd op het schoolplein of in de directe omgeving. Van de scholen werd gevraagd een ei-

gen "wens voor de aarde" te maken en deze aan de Koningin te sturen en daarnaast om een groenwens 

m.b.t. de eigen omgeving aan de burgemeester te overhandigen. Deze wensen zijn in lange slingers 

opgehangen in de Ermelose Bibliotheek aan de Burg. Langmanstraat en aldaar tijdens openingstijden te 

bewonderen geweest. De deelnemende scholen ontvingen een lespakket en de leerlingen een oorkonde 

en een Care For Trees-armbandje als herinnering aan deze Boomfeestdag.  

 

Op onderstaande locaties werden op 21 maart bomen geplant:  

- Leerlingen van de Koningin Julianaschool: een dakplataan in de schooltuin.  

- Leerlingen van De Cantharel: een dadelpruim in het plantsoen op de hoek Varenlaan/Bosbeslaan.  

- Leerlingen van de Speulderbrink: drie leilinden in de schooltuin.  

- Leerlingen van de Prins Bernhardschool: een zomereik op het schoolplein.  

- Leerlingen van de Beatrixschool: een linde in de schooltuin.  

- Leerlingen van de Ireneschool: een sierkers op het schoolplein.  

- Leerlingen van De Waterval: een linde in het plantsoen bij de school.  

- Leerlingen van de Goede Herderschool: een zomereik in de schooltuin.  

- Leerlingen van de Margrietschool: een bolacacia bij IJsclub De Kanovijver aan de Suikerbakker.  

- Leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool: een moerascypres in de schooltuin.  

- Leerlingen van De Klokbeker: een moeraseik in het plantsoen voor de 

Planten van een linde in de tuin van de Beatrixschool 

Leilinden planten in Speuld. De burgemeester kijkt toe. 
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Bomengroeilied  
 

 

Ter gelegenheid van het jubileum maakten de scholen met elkaar ook een "bomengroeilied".  

 

Eén school startte met het maken van de eerste regel, een volgende school schreef aansluitend de 2e 

regel enz. tot alle scholen in totaal 3 coupletten van 4 regels hadden gemaakt (de laatste school schreef 

de laatste 2 regels). 

 

Het refrein was al gegeven. 

 

Het complete lied zongen de kinderen van alle deelnemende scholen bij het planten van de schoolboom 

op woensdag 21 maart. 

 

Het complete lied: 
 
Melodie: "Een Nederlandse Amerikaan"           
 
Refrein:  
 
Wij planten bomen voor nu en later 
want bomen maken de wereld groen, 
Alles beweegt, maar een boom: die stáát er 
wat zouden wij zonder bomen doen!?     
 
1.  
Die boom lijkt wel een luchtballon 
Hij reikt wel tot het luchtplafond 
De takken steken ver omhoog 
’t is altijd prachtig voor het oog.    
 
Refrein    
 
 2. 
De school krijgt een jubileumboom 
Dat maakt de wereld een beetje schoon 
Wij planten hier nu een jonge boom 
Die boom dat is een prachtige droom.  
 
Refrein  
 
3. 
Een nieuwe boom bij school geplant, 
Op 't mooiste plekje van Nederland 
Hij staat nu in een heel mooi perk 
En wordt hier vast heel groot en sterk. 
 
Refrein 
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Boomfeestdag Ermelo 2008 
Thema: ‘Boom zoekt Kind’ 

 
Het thema van de Nationale Boomfeestdag 2008 was 

‘Boom zoekt Kind’. Drie Ermelose basisscholen namen 

deel aan de plantactiviteiten op woensdag 19 maart. In 

totaal werden 32 bomen en ca. 350 struiken geplant. De 

deelnemende scholen ontvingen lesbrieven rond het the-

ma waaraan zij op school konden werken. Na afloop kre-

gen de leerlingen die geplant hadden een oorkonde als 

herinnering aan deze Boomfeestdag.   

Het overzicht van locaties waar geplant werd op 19 maart:  

-  14 essen en 5 elzen werden geplant aan de Groene-

woudseweg door leerlingen van de Goede Herderschool 

samen met wethouder Vliek. 

-  Leerlingen van De Waterval kwamen naar de Morielje-

laan (zijweg van de Drieërweg) om hier samen met wet-

houder Van den Bosch 350 struiken te planten waaronder eiken, lindes, hazelaars, hulst en lijster-

bessen. 

-  Leerlingen van de Beatrixschool plantten samen met wethouder Van den Bosch en oud-kleuterleidster 

mevr. Haalboom 3 rode beuken, 3 moeraseiken, 7 bolesdoorns en een taxushaag in de Koren-

bloem.   

 
De eerste steen voor kleuterschool De Korenbloem werd op 16 maart 1957 gelegd. Mevrouw E.M. Haal-
boom is vanaf de opening van de school tot 1987 hoofdleidster geweest van De Korenbloem. Nadat de 
kleuterschool haar functie had verloren gebruikte het Leger des Heils het gebouw als kledingdepot. In 
2004 werd het gesloopt waarna er huizen werden gebouwd. Als afronding van het geheel zijn er nu  
bomen en struiken geplant. De naam De Korenbloem blijft bestaan, nu als naam van de straat.  
 

 

Boomfeestdag Ermelo 2009 
Thema: 'Spaar de Bomen'                   

  

Het thema van de Nationale Boomfeestdag 2009 was 

‘Spaar de Bomen’. Vijf Ermelose basisscholen namen 

deel aan de plantactiviteiten. In totaal werden er ruim 

duizend bomen en struiken geplant. Na afloop ontvin-

gen de deelnemende leerlingen een oorkonde als herin-

nering aan deze Boomfeestdag. 

 

Het overzicht van tijden en locaties waar geplant werd 

op 18 maart: 

-  Om 9.00 uur kwamen leerlingen van de Speulderbrink 

naar de Drieërweg t.h.v. huisnummer 306, om hier  

 samen met wethouder Verhagen 10 wintereiken te 

planten. 

-  Leerlingen van de Schakel plantten in het bosgebied aan Ericalaan t.h.v. de Champignonlaan samen 

met wethouder Van den Bosch ongeveer 500 struiken (bosplantsoen) waaronder wintereiken, winter-

lindes, beuken en hazelaars.        

 Later die ochtend plantten leerlingen van de R.K. Prins Willem Alexanderschool en De Waterval aan de 

Drieërweg t.h.v. de Morieljelaan samen met de heer J. van Rhenen, hoofd Openbare Werken, ongeveer 

500 struiken (bosplantsoen) waaronder wintereiken, winterlindes, beuken en hazelaars. 

-  Aan het einde van de ochtend plantten leerlingen van de Margrietschool samen met wethouder Van 

den Bosch 5 essen en 2 moeraseiken langs De Driesten.  

 
 
 
 

Essen planten langs De Driesten 

Leerlingen van de Goede Herderschool in actie 
langs de Groenewoudseweg 
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Boomfeestdag Ermelo 2010 
Thema: 'Bomen maken onze buurt'                   

  

Leerlingen van Ermelose basisscholen hebben woensdag 

17 maart tijdens de Nationale Boomfeestdag bomen en 

struiken geplant. Zij deden dit samen met wethouders, 

medewerkers van de afdeling Openbare Werken en vrijwil-

ligers van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo. 

De leerlingen ontvingen een fraai certificaat als bewijs van 

deelname aan de boomfeestdag en een Care For Trees-

armbandje. 

Langs de Herderlaan tegenover Sportcentrum Calluna wer-

den door leerlingen van de Augustinusschool samen met 

wethouder Van den Bosch vijf bolacacia’s geplant en circa 

300 struikkamperfoelies. Deze struiken zijn opgekweekt 

in biopotten: de biopot is een verteerbare pot, gemaakt van natuurlijke materialen zoals kokosvezel, 

rijstekaf of Miscantus (olifantengras). De leerlingen kregen in de klas hier uitleg over. 

 

Rond de nieuw aangelegde Bergingsvoorziening aan de Oude Telgterweg hebben leerlingen van de  

Julianaschool ruim 150 struiken geplant, zoals krent, hazelaar, kardinaalsmuts en kamperfoelie. Zij  

werden geholpen door wethouder Nederveen. Op de gemeentewerf werden de leerlingen ontvangen en 

kregen zij informatie over het planten en de nieuw aangelegde bergingsvoorziening voor rioolafval-

water. 

 

Alle Ermelose basisscholen hebben het lespakket "Mijn Droomboom" ontvangen als aanmoediging om 

de boomfeestdag onder de aandacht van de kinderen te brengen. Het is belangrijk dat zij zich realiseren 

hoe belangrijk bomen zijn voor hun toekomst en dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een  

groene duurzame leefomgeving.  

 

Boomfeestdag Ermelo 2011 
Thema: 'Bomen smaken naar meer'  

Op woensdag 23 maart 2011 werd voor de 15e keer achter-

een in de maand maart aan de Boomfeestdag aandacht be-

steed in Ermelo. De Stichting Natuur- en MilieuPlatform  

Ermelo zorgt jaarlijks voor een programma in samenwerking 

met de afdeling Openbare Werken van de gemeente. 

 

Het thema van de Boomfeestdag 2011 was ‘Bomen smaken 

naar meer’. In dit kader zijn door leerlingen van de Goede 

Herderschool notarisappels, kersen, kweeperen, tamme 

kastanjes, mispels en notenbomen geplant achter kasteel 

Groot Horloo in Horst-Noord samen met wethouder Neder-

veen.  

 

Eerder op de ochtend kwamen leerlingen van De Arendshorst naar boerderij Kindergoed aan de  

Nijkerkerweg. Samen met wethouder Verhagen werden daar oa. krenten, hazelaars, Gelderse roos en 

vruchtbomen geplant. Voorman buitendienst Dirk Schoonhoven maakte zijn laatste Boomfeestdag mee 

in actieve dienst bij de gemeente Ermelo. 

De leerlingen kregen uitleg over het planten en het belang van bomen, ook werd het bomenlied  

gezongen. Zij ontvingen een Care For Trees-armbandje, een appel, en een fraai certificaat met  

groepsfoto als bewijs van deelname aan de boomfeestdag 2011.  

 

Vanwege de nominatie van Ermelo voor de Entente Florale 2011 is op het terrein achter kasteel Groot 

Horloo een walnotenboom geplant, deze is geschonken door kwekerij De Smallekamp te Nunspeet. 

 

 

 
 
 

Plantactiviteiten aan de Oude Telgterweg 

Vruchtbomen planten achter kasteel Groot Horloo 
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Colofon 
 

Samenstelling 

Janneke Schuurman en Joke Pieters 

(vrijwilligers van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform) 

in samenwerking met Peter van der Velde 

(afdeling Openbare Werken gemeente Ermelo) 

 

Lay-out en opmaak 

Ina Doppenberg (gemeente Ermelo) 

 

Meer informatie over de boomfeestdagen 

www.nmpermelo.nl 


