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Groningse basisschoolleerlingen vieren boomfeestdag in zeven plaatsen

Bijna 390 leerlingen plantten vandaag een boom
Elke derde woensdag van maart is het Nationale Boomfeestdag. Ook in Groningen is dit landschapsfeest
vandaag in verschillende dorpen gevierd. Appingedam was dit jaar de centrale plaats in de provincie, maar
ook in Beerta, Rodeschool, Pekela, Warffum en Haren gingen leerlingen van de hoogste klassen van de
basisschool naar buiten om jonge bomen aan te planten. In een aantal gemeenten kregen zij hulp van de
wethouder groen.
In Appingedam was het college van Burgemeester en Wethouders zelfs met meerdere leden
vertegenwoordigd en ook gedeputeerde Henk Staghouwer en de provinciale voorzitter van de
Boomfeestdag gaven hier acte de présence. Samen met zo’n 250 leerlingen van de groepen 7 en 8 van vier
verschillende scholen plantten zij op het voormalige terrein van de Eendracht diverse bomen, waaronder
vijf Groninger Kronen en ruim duizend stuks bosplantsoen.
Iepen
In veel dorpen werden iepen aangeplant. In Beerta werd zelfs de wens van Dorpsbelang Beerta
verwezenlijkt met de aanplant van een iepenpark. Een voormalig braakliggende terrein park telt na vandaag
32 iepen en maar liefst 16 verschillende soorten. Voorzitter Koos Wiersma van de Stichting Bomenwacht
Groningen, voorheen de Iepenwacht Groningen, kwam in Rodeschool de leerlingen van OBS Roodschoul en
CBS Simonides helpen bij de aanplant van 30 iepen. Ook in Warffum werden iepen aangeplant. In Haren
gingen de leerlingen met hulp van wethouder Mariska Sloot in de weer met bosplantsoen. Het dorp is na
vandaag onder andere meidoorn en hazelaar rijker.
Lange traditie
De Nationale Boomfeestdag is niet alleen een mooie, maar ook een lange traditie. De dag bestaat al bijna
honderd jaar. In 1919 plantten 240 leerlingen van alle Arnhemse basisscholen bomen aan langs de oprijlaan
van Kasteel Doorwerth. De Boomfeestdag is inmiddels uitgegroeid tot een landschapsfeest waaraan zo’n
115.000 leerlingen in 400 gemeenten meedoen. In de laatste 55 jaar zijn er op deze dag al meer dan 10
miljoen bomen aangeplant, oftewel 4000 voetbalvelden vol.
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