Beek-Ubbergen, januari 2014

Beste deelnemer aan de campagne Plant je Voort / Bomen voor Koeien,

In december was het dan eindelijk zo ver: het 100.000ste certificaat maakte de aanplant van
het 100.000ste boompje mogelijk. Het was een feestelijk moment, waar we met z’n allen erg
trots op kunnen zijn. Mede dankzij uw medewerking hebben we Nederland immers mooier,
groener, diervriendelijker en duurzamer kunnen maken.
Met het 100.000ste boompje zijn ook de doelstellingen van de campagne behaald. Daarom is
besloten de campagne per 31 december 2013 af te sluiten.
Samen zijn we een lange weg gegaan. Een weg die vijftien jaar geleden begon. Op 31 oktober
1999. Het team van Vroege Vogels wandelde met Rosalie Sprooten door Zuid-Limburg. Zij had
een boekje samengesteld met verhalen van Eli Heimans getiteld ‘Waar zo makke koeien
grazen’. Rosalie vertelde over haar jeugd in de omgeving van het Geuldal en uitkijkend over de
weilanden dacht ze terug aan haar vader. Die was boer geweest en hield echt van zijn koeien.
Collega’s die geen bomen in of langs hun weiland hadden staan noemde hij ‘strontboeren’. Die
deugden niet, want dieren hadden recht op schaduw, vond boer Sprooten. Dus stonden er
meidoorns, peppels en wilgen in zijn weiland. Die staan daar in het Geuldal nog steeds, maar
op veel andere plaatsen heeft de vooruitgang zijn sporen achtergelaten. Het is niet zo gewoon
meer dat buitenlopend vee beschutting kan vinden. Waar bomen staan, groeit immers geen
gras.
Rosalie keek verslaggever Carla van Lingen aan - “Kunnen jullie daar niet iets aan doen?” - en
het was precies deze vraag die Carla aan Stichting wAarde voorlegde, niet veel later tijdens een
kop koffie in ons kantoor met uitzicht op de Nijmeegse heuvelrug. Het vervolg, zou je kunnen
zeggen, is geschiedenis.
De campagne Bomen voor Koeien ging van start in de zomer van 2001, als initiatief van VARA’s
Vroege Vogels, Stichting wAarde en Landschapsbeheer Nederland. Wij spraken daarbij de
hoop uit in de komende jaren tienduizenden boompjes en struiken van inheemse herkomst in
of langs Nederlandse weilanden kunnen planten. Al onze doelstellingen uit die tijd zijn
inmiddels ruimschoots overtroffen. Veel meer mensen dan wij aanvankelijk hadden verwacht,
sloten zich bij de campagne aan. En veel boeren heetten ons van harte welkom. Uiteindelijk
stelden we onze doelstelling bij naar 100.000 boompjes.
En zo verschenen op tal van plaatsen in heel Nederland weer bomen op en langs weilanden
waar koeien grazen. Op warme dagen maken de koeien daar dankbaar gebruik van. Naarmate
het werk vorderde toonden ook andere natuurorganisaties zich geïnteresseerd in de opzet van
onze campagne en gingen, ieder op hun eigen wijze, vergelijkbare manieren opzetten om de
aanplant van bomen te bekostigen.

En zelfs internationaal gooiden we hoge ogen. Wangari Maathai, de Kenyaanse winnares van
de Nobelprijs voor de Vrede, werd beschermvrouwe van de campagne. UNEP, de
milieuorganisatie van de Verenigde Naties, toonde belangstelling en zelfs Hollywood regisseur James Cameron en 20th Century Fox - zocht samenwerking.
Toch bleef het door de jaren heen vooral de eenvoud die ons inspireerde. Het graven van een
kuil, gewoon ergens buiten in een weiland onder het toeziend oog van tientallen
goedmoedige, nieuwsgierige koeien … het planten van een boompje … het voorzichtig
aanstampen van de grond … en dan de wetenschap dat Nederland weer een stukje mooier is
omdat er weer een prachtige boom kan groeien. Het was deze inspiratie die door velen werd
gedeeld. Door de duizenden deelnemers aan de campagne, waaronder u.
In het voorjaar van 2009 werd Bomen voor Koeien verbreed tot de campagne Plant je Voort.
Deze campagne richtte zich niet meer alleen op schaduwplaatsen voor vee dat ’s zomers in
weilanden staat te grazen. We gingen nu ook op andere plaatsen aan de slag. Op kale plekken
waar veel kinderen spelen, bijvoorbeeld. In Groene Gezondheidszones langs een woonwijk. Of
langs open velden waar weinig beschutting was voor reeën en andere dieren.
Eind 2013 werd het 100.000ste certificaat gekocht.
In onze laatste nieuwsbrief loofden we een ballonvaart uit voor twee personen voor degene
die dit jubileumcertificaat kocht. Dat bleek mevrouw P. Werkhoven uit Tilburg te zijn, die we
hier van harte feliciteren.
Nu rest ons nog de laatste bomen te planten.
We zoeken daartoe een mooie, symbolische locatie uit, waar in november de laatste
feestelijke aanplant plaats zal vinden. Op de website www.plantjevoort.nl zullen we hiervan
verslag doen.
Zo stopt de campagne in een tijd waarin - misschien meer dan ooit - nog veel inzet voor natuur
en landschap nodig is. Wij blijven betrokken bij de ‘vergroening’ van Nederland en wij hopen
van harte dat u dat ook zult blijven doen.
Veel dank voor uw betrokkenheid bij de campagne in de afgelopen jaren en - wie weet komen we elkaar in de toekomst nog eens tegen.
En … de boompjes groeien voort.
Met vriendelijke groet,
namens het hele campagneteam,

Thomas van Slobbe
P.S. Indien u in het verleden een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, hoeft u
niets te doen. Wij hebben alle machtigingen voor u stopgezet.
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