
   

 

Ant 

Zelf jonge boompjes oogsten? 
Een stappenplan… 
 
Hoe begin je met het oogsten van jonge boompjes?  
Dit is mijn ervaring. Meer info vind je op  
https://meerbomen.nu/over-de-actie/oogsten/ 
 

Voorbereiding 
1. Bepalen 

oogstgebied  
Er is te oogsten in bos, landgoed, park tot aan bermen van het spoor, 
autowegen en fietspaden. Kijk hoeveel jonge boompjes er staan en of ze 
kans hebben om te overleven. Kan er 10% uit? 
 

2. Meehelpen oogsten 
 

Doe ervaring op tijdens een oogstdag van Meerbomen.nu. Je ziet waarop 
gelet wordt en je ervaart de werkwijze en insteek. En je merkt of je de 
zaailingen voldoende herkent.  

                      Je hebt nu een idee hoe het oogsten in je oogstgebied zou kunnen gaan. 

Andere partijen benaderen 
3. Benader partijen Zoek uit welke partijen je nodig hebt om in je gebied te kunnen oogsten. 

Bepaal de volgorde waarop je de partijen 4 tot en met 7 benadert. Welke 
partijen ken je? Wie staat er voor open? 
 

4. Eigenaar gebied Neem contact op met de eigenaar van het gebied. 
Vertel je plannen en gebruik passende argumentatie van Meerbomen.nu 
 

5. Groenbeheerder Neem contact op met het uitvoerende team van het gebied. Dit is een 
boswachter of iemand die zelf het gebied onderhoudt. 
Vertel je plannen en leg ter plekke uit hoe zaailingen oogsten werkt. Geef 
aan hoe het oogsten het beheer vergemakkelijkt.  
  

6. Bomenhub Inventariseer de plekken waar de geoogste boompjes tijdelijk te bewaren 
zijn. Dit is een goed bereikbare plek voor vervoer in je oogstgebied, een 
locatie in de buurt of een Bomenhub elders. En bespreek de mogelijkheden 
met de andere partijen. 
 

7. Oogstbegeleider Zoek zaailingen en knoppen-kenners wanneer je over je eigen kennis 
twijfelt. Of ga tijdig het gebied in om de te oogsten soorten te markeren. 

        Alle noodzakelijke partijen doen mee, je kunt nu gaan oogsten.  

Bomen oogsten 
8. Inventarisatie te 

oogsten zaailingen 
Loop door het oogstgebied en bekijk welke boomsoorten te oogsten zijn.  
Bespreek met de verantwoordelijk groenbeheerder de te oogsten 
boomsoorten in de diverse gebiedjes in het oogstgebied.  
 

9. Plan dagen Plan een dag of dagen. Trek vrijwilligers aan via de krant, social media en de 
bomenplanner.  Laat zaailingen ophalen door burgers, boeren, voedselbos, 
Tiny Forest, etc. Breng de rest, gebundeld en op soort, naar de hub 
 

Veel plezier!      Ant 


