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“Ik weet: ’t gebeurt, maar ik vind het niet kunnen,
Dat wij dieren het licht in hun ogen misgunnen.
Plant duizenden bomen, liefst brede en hoge
En gun een koe de schaduw in haar ogen.”
Ivo de Wijs,
voor Bomen voor Koeien
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Bomen voor Koeien is een campagne van Stichting wAarde, Vroege Vogels en
LandschappenNL en de vele, vele Nederlanders die aan de campagne mee doen.
Samen zetten wij ons in voor een mooi, dier- en klimaatvriendelijk landschap.
Wij planten bomen op en langs weilanden, waaronder koeien, paarden en schapen op warme
zomerdagen in de schaduw kunnen staan.
Dit is het verslag van de voortgang in 2021, met daarin het overzicht van het aantal certificaten
dat gekocht is, en de boompjes die daarmee zijn aangeplant.
www.bomenvoorkoeien.nl
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DIER- EN KLIMAATVRIENDELIJK
Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en mooie, oude bomen. Rond het middaguur
kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden.
Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale, door prikkeldraad begrensde, onherbergzame
grasvlaktes.
Veel dieren hebben hieronder te lijden.
Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voorkwamen, zijn bijna
uitgestorven (zoals de wilde appel, de mispel, de wilde peer en de kleinbladige linde).
Terwijl bomen, zeker nu, in tijden van klimaatverandering, zo belangrijk zijn.
Wij pleiten voor een mooi dier- en klimaatvriendelijk landschap, met luwteplaatsen,
schaduwbomen, heggen en ecologisch beheerde bermen.
Dat lukt niet van de ene op de andere dag - boompjes groeien langzaam en er kan nog heel
wat geplant worden - maar samen komen we een heel eind.
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HET PLANTEN VAN DE BOOMPJES
HOE?
De aanplant gebeurt in goed overleg met boeren. Deze boeren stellen zich garant voor goed,
meerjarig onderhoud van alle aangeplante boompjes op hun land, zodat het grazend vee er
ook echt, vele jaren, wat aan heeft. Daarbij gelden de volgende vijf regels:
- bomen en struiken van inheemse herkomst;
- passend in het landschap;
- deels aanplant van jong 'bosplantsoen', deels oudere boompjes;
- per locatie een goede balans tussen het aantal boompjes en het aantal koeien;
- aanplant in of langs weilanden, zodanig dat de boompjes goede schaduwplekken voor
het grazende vee opleveren.

WAT?
Binnen de campagne Bomen voor Koeien werken wij met de volgende boomsoorten:
Appel, Bittere Wilg, Boswilg, Drents Krentenboompje, Eenstijlige Meidoorn, Egelantier,
Gelderse Roos, Gele Kornoelje, Geoorde Wilg, Gewone Beuk, Gewone Es, Gewone Esdoorn,
Grauwe Wilg, Grijze Wilg, Haagbeuk, Hazelaar, Hondsroos, Hulst, Inlandse Vogelkers,
Kardinaalsmuts, Katwilg, Koraal Meidoorn, Laurierwilg, Lijsterbes, Peer, Pruim, Ratelpopulier,
Rode Kornoelje, Ruwe Berk, Schietwilg, Sleedoorn, Steeliep, Trosvlier, Tweestijlige Meidoorn,
Veldesdoorn, Vlier, Vuilboom, Wegedoorn, Wilde Appel, Wilde Liguster, Winterlinde, Zachte
Berk, Zoete Kers, Zomereik, Zomerlinde en Zwarte Els.

HOEVEEL?
Ondanks de beperkingen als gevolg van de corona-pandemie, zijn onze teams ook in 2021
weer in heel Nederland de boer op gegaan, op zoek naar geschikte plantlocaties en boeren
die het goed vonden dat wij boompjes op hun land planten.
In 2021 zijn 4.810 certificaten gekocht.
Er lagen nog 109 boompjes klaar van vorig jaar. En daarbij werd de aanplant van 180 extra
boompjes mogelijk worden gemaakt door de aanschaf van certificaten in de eerste maanden
van 2022.
Dit alles maakt dat in het afgelopen plantseizoen (van november 2021 tot maart 2022)
5.099 boompjes zijn geplant.
In het verleden waren reeds 124.698 boompjes geplant. Met de nu geplante extra 5.099
boompjes zijn er op dit moment dus, dankzij uw betrokkenheid en de betrokkenheid van vele
anderen, in de loop der jaren maar liefst 129.797 bomen aangeplant.

WAAR?
Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de aanplant in het hele land.
Veel boeren willen graag meedoen aan de campagne, maar hebben er moeite mee als er
mensen op hun erf komen kijken omdat de dieren dan onrustig worden. Daarom is
afgesproken dat wij hun namen en de exacte plantlocaties vertrouwelijk houden.
Op bijgaande kaart is aangegeven hoe de aanplant over de verschillende regio’s verdeeld is.

VERDELING PER REGIO
VAN ALLE 129.797 BOMEN DIE ZIJN AANGEPLANT

REGIO NOORD

52.573

REGIO OOST

36.182

REGIO WEST

24.112

REGIO ZUID

16.930

DE VERANDERING VAN HET KLIMAAT,
EN HITTESTRESS VOOR DIEREN…

Als er één ding duidelijk geworden is, de afgelopen jaren, dan is het wel dat het klimaat echt
snel verandert.
We krijgen ander weer, met meer extremen en langere perioden waarin die extremen aan
lijken te houden.
Warme zomers en perioden van extreme droogte worden afgewisseld met overvloedige
regenval die in grote delen van Europa en Zuid-Limburg tot watersnood geleid heeft.
Mens en dier hebben hieronder te lijden.
En daarvoor zijn wij mensen verantwoordelijk.
Bomen voor Koeien probeert daar iets aan te doen, op twee manieren:
1. Door aanplant van bomen wordt rechtstreeks bijgedragen aan de oplossing van het
klimaatprobleem. Bomen halen immers CO2 – de stof die de opwarming veroorzaakt –
uit de lucht en binden deze in hun hout.
2. Door onze aanplant van bomen vormen zich schaduwplaatsen voor koeien, paarden en
schapen in de wei.
Deze dieren zijn volledig van de mens afhankelijk en staan zonder de schaduw van
deze bomen ‘s zomers vaak hulpeloos te lijden, in de brandende zon.
En doordat we met bomen en struiken van inheemse herkomst werken, die passen in het
landschap, helpen we ook aan het herstel van biodiversiteit.
Zo werken we hand in hand met de natuur.
Heel simpel.
Heel concreet.
.

ZELF MEEDOEN
Bomen voor Koeien is een campagne van ons allemaal.
Iedereen die wil kan aan de campagne meedoen.
Dat kan heel simpel door certificaten te kopen voor 10 euro per stuk.
Ieder certificaat maakt de aanplant van één boompje mogelijk.
Het is echt indrukwekkend dat wij met z’n allen de aanplant van al 129.797 boompjes mogelijk
hebben gemaakt.
Al hebben we nog een lange weg te gaan. Er leven ongeveer 1,7 miljoen melkkoeien en
800.000 schapen en 300.000 paarden in ons land. Dat is onvoorstelbaar veel. En overal zijn
kale weilanden, terwijl ook de klimaatverandering doorzet. .
Er zit niets anders op dan doorgaan. Stap voor stap. Boompje voor boompje.
Wij hopen natuurlijk dat u weer wil meedoen, en we ook in 2022 veel extra boompjes kunnen
planten.
Stuur een mailtje naar info@bomenvoorkoeien.nl waarin u aangeeft hoeveel certificaten u wilt
kopen. U krijgt van ons dan een bevestiging en een factuur.
En misschien kunt u vrienden, bekenden en collega’s over de campagne informeren?
(Bijvoorbeeld door hen dit verslag te mailen.)

Zo zetten wij ons samen in,
voor een dier- en klimaatvriendelijk landschap.
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