


TREEVEMBER
● 4 weekenden een Tree Fest op verschillende locaties 

● 20 voedselbos-doe-dagen door heel het land

● 2.500 deelnemers introductiecursus voedselbossen

● 5.000 bomen geplant voor meer biodiversiteit

● 250.000 mensen bereikt via mediacampagne



TREE FEST
De wereld heeft veel meer bomen nodig! Bomen planten kunnen we allemaal. The 
Pollinators introduceren daarom: Tree Fest, een bomenplantfestival voor iedereen. Vier 
weekenden in november, vier verschillende locaties. Met leerzame workshops, kunst, 
muziek, foodtrucks en verder alles wat een festival een feestje maakt.

Het Tree Fest is opgebouwd rondom ons TREE-model: Tree planting, Regeneration, 
Education, Experience. 

Tree Fest is onderdeel van TREEVEMBER en markeert de start van het 
bomenplantseizoen.



Tree Planting
We leggen een nieuw voedselbos aan of 

breiden een bestaand bos uit met 

bomen, struiken en kruidenlaag. Dit 

doen we gezamenlijk met bezoekers. Zo 

werken we aan het betrekken van de 

lokale community en het versneld 

uitbreiden van voedselbossen.



Regeneration
De activiteiten op een Tree Fest voegen 

iets toe. Ze vernieuwen en versterken. 

Aanplant herstelt de bodem, het bos, het 

insectenleven en biodiversiteit in het 

algemeen. Ook herstelt het sociale 

cohesie in de lokale omgeving en geeft 

het positieve energie en empowerment.



Education
Wanneer bezoekers het Tree Fest 
verlaten zijn ze een ervaring rijker en 
hebben ze waardevolle kennis 
opgedaan over het concept 
voedselbossen en het belang van 
biodiversiteit. We lanceren tijdens de 
Tree Fests de snuffelcursus 
Voedselbossen voor beginners



Experience
We planten niet zomaar bomen maar maken er een unieke 

ervaring van. Tree Fest is feest!

● Kunst & muziek: lokale acts met nature vibes en 

kunst die je blik verruimt

● Sprekers: experts delen hun ervaringen en bieden 

inspiratie

● Workshops die je dichter bij bomen, natuur en elkaar 

brengen

● Eten: local food & drinks 

● En natuurlijk ga je met de spade de grond in :-)



Hoe doen we dat?
Vanuit de samenwerking tussen een lokale (voedselbos)organisatie en The Pollinators organiseren we 4x een Tree 
Fest. Dat kan klein zijn, maar ook groot. In ieder geval wordt het groots! De lokale organisatie zorgt voor de praktische 
organisatie, het bomenplan en infrastructuur;

The Pollinators zorgen voor de funding van aankoop bomen en plantgoed, zorgen voor communicatie, PR en 
kaartverkoop, zijn eindverantwoordelijk voor  de programmering en roepen natuurlijk hun achterban op om mee te 
komen planten. Onze partners maken het financieel mogelijk.

Opzet:

● 4 zaterdagen of zondagen tijdens november (Treevember) van 10.00-18.00
● 100 - 400 bezoekers per dag
● Werkt volgens het TREE-model



Programma Tree Fest
Een Tree Fest heeft deze programmaonderdelen:

● Educatieve ochtend- en middagworkshops
● Sprekers en dialoogsessies
● Live muziek optredens & art performances
● Fun experiences (denk aan ijsbaden, silent disco’s, tree tattooing, tree hugging, etc)
● Plantsessies in ochtend en middag
● Eten & drinken (lokaal en bio)



Bereik en impact
● November = Treevember. 1 hele maand met aandacht voor Voedselbossen en Bomen

● 4 Voedselbossen aangelegd / geupgrade

● Herstel van biodiversiteit bij de voedselboslocaties

● Vergroten sociale cohesie van communities rondom de voedselbossen

● Verspreiding kennis concept voedselbossen

● Minimaal 500 bezoekers en vrijwilligers hebben meegedaan

● Via community, partners en via mediacampagne bereiken we zo’n 250.000 mensen



Join us..
en maak TREE FEST mede mogelijk



QUOTE / FOTO SLIDE

●  

Pakket 1: Treevolution

Voor 25.000 euro

● Maak je de hele maand Treevember mede mogelijk
● Steun je onze 4 Tree Fests
● Zet je voedselbossen op de kaart en help je mee aan het 

regenereren van Nederland
● Planten we namens (en met) jou 5000 bomen
● Ontvang je 25 gratis kaarten voor toegang tot Tree Fest, 

mag je 25 voedselboscursussen weggeven 
● Noemen we je als partner in onze communicatie-uitingen 

en krijg je dus zichtbaarheid tijdens de hele maand 
Treevember

● En vanzelfsprekend kan jouw product of dienst fysiek 
aanwezig zijn.



QUOTE / FOTO SLIDE

●  

Pakket 2: Plant power

Voor 10.000 euro

● Steun je alle 4 de Tree Fests
● Maak je de voedselbos-doe-dagen mede mogelijk
● Planten we namens (en met) jou 500 bomen
● Ontvang je 15 gratis kaarten voor een van de Tree Fests
● Noemen we je als partner in onze communicatie-uitingen 

en krijg je dus zichtbaarheid tijdens Treevember.
● En vanzelfsprekend kan jouw product of dienst fysiek 

aanwezig zijn.



QUOTE / FOTO SLIDE

●  

Pakket 3: Seeds of change

Voor 5.000 euro

● Steun je 1 van de 4 Tree Fests
● Help je mee de voedselbos-doe-dagen mogelijk te maken
● Ontvang je 10 gratis kaarten voor het Tree Fest
● Noemen we je  als partner in onze communicatie-uitingen 

en krijg je dus zichtbaarheid tijdens het Tree Fest.
● En vanzelfsprekend kan jouw product of dienst fysiek 

aanwezig zijn.



Partners
Deze organisaties doen al mee



Over The Pollinators
Wij zijn The Pollinators. Wij streven naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Dat is hard nodig, want in ons landschap hebben 

bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar.

Om goed te leven hebben bestuivers voldoende, gevarieerd en gifvrij voedsel nodig. Ook nestelplekken zijn belangrijk. Wij willen graag dat zoveel 

mogelijk mensen dit weten, maar ook dat er actie ondernomen wordt. Daarom:

● Organiseren we ludieke acties

● Activeren we mensen om zelf aan de slag te gaan

● Zetten we lokale initiatieven in het zonnetje

● Verbinden we partijen die onze missie delen

Zo vormen we een betrokken en bevlogen community van ‘pollinators’.  

Inmiddels hebben al meer dan 25.000 mensen zich bij ons aangesloten en hebben we met honderden bedrijven samengewerkt.





Video-impressie van Tree Fest

https://vimeo.com/manage/videos/572987740


Contact
Tree Fest is een initiatief van The Pollinators

De eerste en tweede editie vonden plaats in 2018 en 2019. In 

2021 willen we er samen met jullie maar liefst vier organiseren.

mail: info@thepollinators.org

Tom: 06 39896124

Jan: 06 52416416

url: www.treevember.nl 

mailto:info@thepollinators.org
http://www.treevember.nl

