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Jaarverslag Stichting Guerrilla 
Gardeners 2020 
 
Het eerste jaar van Stichting Guerrilla Gardeners was een vruchtbaar jaar, waarin we heel 
wat toffe acties deden. In dit jaarverslag belichten we een aantal hoogtepunten.  
2020 zal voor iedereen vooral in het teken van het coronavirus staan. We werden hierdoor 
des te meer gemotiveerd om kleur en bloemen in alle wijken te brengen! 

Oprichting Stichting Guerrilla Gardeners 
 
Kike, Ingrid en Tessel ondertekenen op 5 februari 2020 bij de notaris de kersverse statuten. 
Met de stichting willen we de groeiende beweging van guerrilla gardeners nog beter 
ondersteunen. Drie dames met een groen hart vormen het bestuur: Kike is penningmeester, 
Ingrid voorzitter en Tessel secretaris. 
 
Biodiversiteit 
In onze statuten hebben we de doelen van de stichting opgegeven. De hoofdreden die we 
voelen om als burgers de schep op te pakken in de buurt is de mondiale achteruitgang in 
biodiversiteit. Ingrid: „We weten allemaal dat het slecht gaat met de biodiversiteit. Zo 
verdwijnen insecten schrikbarend snel. Meer groen in de stad, zoals rondom boomspiegels 
is heel belangrijk voor insecten zoals bijvoorbeeld wilde bijen.“ 
 
Maar er zijn natuurlijk veel meer redenen om het guerrilla gardenen te willen aanjagen. Ook 
voor mensen is groen in de stad essentieel. Wie wordt er niet blij van meer groen? Ook is 
meer groen in de buurt goed voor de gezondheid en helpt het hittestress en wateroverlast 
voorkomen. 
 

 
Kike, Ingrid en Tessel, van links naar rechts. 
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De bloembom-challenge op Nationale Zaaidag 
Op 22 april was de Nationale Zaaidag. Als guerrilla gardeners waren we partner van dit 
initiatief van de Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden, net als de Pollinators. 
 
Onze inzet was een bloembom-challenge: zoveel mogelijk bloembommen verspreiden! Met 
enthousiaste filmpjes door Suzy (Suzanne Vrielink) en volop ondersteunende informatie via 
de website en een serie mails moedigden we mensen aan om bloembommen te maken. 
Het resultaat: duizenden bloembommen ploften op kale plekken neer. De 'teller' voor de 
'bloembom-challenge' stond op 146 deelnemers die in totaal 2732 bloembommen gooiden. 

 
Het team van bureau STIPO maakte op Nationale Zaaidag samen op veilige afstand bloembommen. 
 
Het coronavirus maakte mensen super inventief. Zo bewees het team van bureau STIPO dat 
je ook online gezellig samen bloembommen kunt maken. Een juf uit het speciaal onderwijs 
gaf alle kinderen uit haar klas een zakje bloemenzaad. Ze mailde ons: „Ik heb een 
instructievideo gemaakt hoe je een zaadbom maakt. Ouders en kinderen gingen er thuis 
mee aan de slag. We hadden 86 bloembommen maar vandaag heeft een leerling er nog 25 
gegooid dus totaal gooiden we 110 bloembommen! 

😊

“ 
 

Week van de Helden 
Vanaf maart waren Sara, Tjird, Ernesta, Fabrice en Mariska als tweedejaars kunst en 
economie studenten van de HKU Utrecht betrokken bij de Guerrilla Gardeners. Met een 
resultaat waar we trots op zijn: boomspiegel helden! 
Hun project begon met de basis: een stevig onderzoek naar de doelgroep, de (eventuele) 
samenwerkingen, de social media en de branding van Guerrilla Gardeners. Daaruit rolde 
een concept om boomspiegels te beplanten in de stedelijke omgeving en het te verbinden 
aan een persoonlijk verhaal.  
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De studenten vertellen: “We gingen op zoek 
naar bijzondere verhalen van bewoners uit 
Utrecht voor de ‘WEEK VAN DE HELDEN’. 
Tijdens deze week hebben wij drie mensen 
verrast. Als eerste Irene, een vrouw die zich 
wekenlang heeft ingezet in het UMC en 
vervolgens een hernia kreeg.  
 
 
 

Het tuintje voor Irene. 
 
Op de tweede dag organiseerden wij een middag voor Aly en Wil, twee actieve vrijwilligers 
van het zorgcentrum de Dame in Zuilen. Deze twee vrijwilligers zetten zich dag in dag uit 
voor ouderen en verdienden het om in het zonnetje gezet te worden. 
 

Deze verhalen werden ingezonden door 
mensen uit hun persoonlijke kringen, 
waardoor het een echte verrassing was. Onze 
‘helden’ wisten wel dat er iets zou gebeuren, 
maar niet wat er stond te gebeuren. Op het 
moment dat de boomspiegeltuin klaar was 
werden ze pas naar buiten gevraagd. Daar 
werden ze meteen in het zonnetje gezet met 
een toespraak door degene die ze had 
genomineerd. Ook was er muziek en waren er 
lekkere hapjes.  
 
Met dit plan hebben wij mensen én de buurt in 
bloei gezet en willen we graag de 
biodiversiteit versterken in de stedelijke 
omgeving. Hopelijk hebben we het zaadje 
geplant bij mensen uit de buurten om ook zelf 
aan de slag te gaan :)” 
 

Aly en Wil bij hun nieuwe boomspiegeltuin. 
 

Zet Utrecht in Bloei 
Met onze campagne ‘Zet Utrecht in bloei’ hielpen we in oktober Utrechters om een zoemend 
tuintje aan te leggen rond een boomspiegel. In heel Utrecht waren buurtbewoners actief.  
In totaal adopteerden 172 mensen 227 boomspiegels. Verder vroegen 630 mensen gratis 
zaadjes aan voor hun boomspiegeltuintje. Dat wordt komend jaar een fleurige bedoening in 
Utrecht, fijn voor de bijen én de buurt! 
Janette Brouwer was één van de eersten met een boomspiegeltuintje: “Ik word er vrolijk van 
als ik hier aan kom fietsen en bloemen en planten zie in plaats van steen.” 
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Dit project voerden we uit samen met Stichting Utrecht Natuurlijk, in samenwerking met de 
gemeente Utrecht. 
 

 
De resultaten van het project ‘Zet Utrecht in Bloei’. 
 
 

Bomenfonds 
Het Bomenfonds is in 2019 ontstaan in samenwerking met NINOK meubelmakerij. Voor 
ieder meubelstuk dat door deze meubelmaker verkocht wordt, gaat er een bedrag in het 
bomenfonds om zo bomen terug te planten overal in Nederland. 

In 2020 hebben we flinke stappen gemaakt om het Bomenfonds uit de startblokken te 
krijgen. Er zijn vier vrijwilligers geworven, waardoor we nu een klein Bomenfondsteam 
hebben. Er zijn richtlijnen opgesteld, webteksten aangepast en eind 2020 hebben we een 
eerste aanvraag ontvangen en gehonoreerd voor de vergroening van een schoolplein. In 
2021 hopen we meer aanvragen te krijgen en te honoreren, het fonds verder te vullen en 
samenwerkingen met andere organisaties en bedrijven aan te gaan. 
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Het delen van inspiratie 
Via de sociale media, de website en onze nieuwsbrieven delen we inspiratie. Op de website 
is veel informatie te vinden over guerrilla gardening. Regelmatig posten we nieuwe blogs. 
Via de sociale media en onze nieuwsbrieven delen we inspirerende verhalen en tips. 
De Twitter en Facebook accounts bestaan al vele jaren. Eind 2019 begonnen we met ons 
Instagram account en in 2020 met een LinkedIn account. We posten regelmatig via Twitter, 
Facebook en Instagram en iets minder regelmatig via LinkedIn. 
 
Toffe Tuin Tip 

 
Wat eind 2019 begon als een idee van Marieke van Andel, werd 
in 2020 overgepakt door nieuwe vrijwilligers Yessie en Marith. 
Zij maakten iedere twee weken een nieuwe Toffe Tuin Tip die 
we deelden via de sociale media. 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld van een Toffe Tuin Tip. 
 
Website en nieuwsbrief 
We delen op de website en in de nieuwsbrief inspirerende informatie zoals voorbeelden van 
guerrilla tuinen in het land, en ook praktische informatie zoals welke planten geschikt zijn 
voor guerrilla gardening. 
Vlak voor de oprichting van de Stichting kregen de guerrilla gardeners een nieuwe website. 
Op deze speelse website is volop informatie te vinden voor de beginnende - en ook voor de 
gevorderde - guerrilla gardener.  
De nieuwsbrief gaat maandelijks naar mensen die zich hiervoor hebben ingeschreven. In 
2020 waren dat 800 mensen. 
 

 
De boomspiegel van Jeanine. Een jaar lang volgden we op de website haar uitdaging – lukte het om 
iedere maand bloei in de boomtuin te hebben? (Een tipje van de sluier: ja!). 
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Publiciteit 
● In oktober stonden we op plek 29 in de Trouw Duurzame top 100.  
● Trouw en The Optimist namen een podcast op met Jenny. 
● In oktober eindigden we bij de ASN wereldprijs in de top 30.  
● Artikelen over de Guerrilla Gardeners verschenen in lokale kranten en ook in 

tijdschriften als Stadstuinieren, Flow, Libelle Tuinspecial en Buitenleven. 
 

Menskracht 
Lokaal zijn vele duizenden mensen actief met guerrilla gardening, we hebben contact met 
hen via de sociale media, nieuwsbrieven en e-mail. 
 
Landelijk maken tientallen vrijwilligers, stagiaires en ZZP’ers de activiteiten mogelijk. 
Stichting Guerrilla Gardeners heeft geen mensen in dienst.  
Voor het project Zet Utrecht in Bloei kregen we een subsidie waardoor we een aantal 
ZZP’ers klussen konden laten uitvoeren. De dagelijkse coördinatie van de Stichting is in 
handen van Cerian van Gestel (alias Jenny) die dit grotendeels doet in de uren die 
gedoneerd worden door het bedrijf guerrillagardeners.nl. 
 
In 2020 waren betrokken: 

● Carlijn Krielaars (communicatie 
‘Zet Utrecht in Bloei’) 

● Cerian (alias Jenny) van Gestel 
(directeur Stichting, aanjager, 
communicatie, coördinatie project 
Zet Utrecht in Bloei) 

● Daryo (alias Dary) Verouden 
(kinderactiviteiten) 

● Emma Slaats (kinderactiviteiten) 
● Erica Bruskin (kinderactiviteiten) 
● Ernesta Feyzollahi (project helden) 
● Fabrice Elshof (project helden) 
● Felix Kievit (kinderactiviteiten) 
● Gerlofke Hekalaar (bomenfonds, 

vanaf juli) 
● Hannah Jansen (bomenfonds, 

vanaf november) 
● Hanneke Kuijk (kinderactiviteiten) 
● Ingrid Aaldijk (voorzitter stichting) 
● Jeanine van Ooijen (blogs over 

boomspiegel) 
● Juul van der Wielen 

(kinderactiviteiten) 

● Kike Olsder (penningmeester 
stichting) 

● Marieke van Andel (communicatie 
‘Zet Utrecht in Bloei’) 

● Marith Blom (Toffe Tuin Tip) 
● Mariëlle Stegeman (directeur 

Stichting, financiën) 
● Mariska Krijger (project helden) 
● Natasja Oosterloo (bomenfonds, 

vanaf november) 
● Peter van Zuylen (bomenfonds, 

vanaf december) 
● Sara Cavalli (project helden) 
● Sophie Petri (advies community) 
● Suzanne (alias Suzy) Vrielink 

(bloembom-challenge) 
● Tessel Hofstede (secretaris 

stichting) 
● Tjird van Eijken (project helden) 
● Yessie vanden Branden (Toffe 

Tuin Tip)
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Financiën 
Stichting Guerrilla Gardeners heeft geen vaste subsidiegevers. In 2020 kreeg de stichting 
twee subsidies. 

- Een bijdrage van Stichting Utrecht Natuurlijk voor ‘Zet Utrecht in Bloei’ 
- Een bijdrage van Gemeente Utrecht voor een project ‘Kids4Bees’ - in 2021 uit te 

voeren. 
 
Naast de Stichting Guerrilla Gardeners bestaat er ook een bedrijf guerrillagardeners.nl. Dit 
bedrijf verkoopt via de webwinkel producten als bloembommen en voert bedrijfsuitjes uit. Het 
bedrijf betaalt een bijdrage per jaar aan de stichting, daarnaast zet eigenaar Cerian zich in 
nature in voor de stichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst jaarverslag: Cerian “Jenny” van Gestel 
Goedgekeurd door het bestuur van Stichting Guerrilla Gardeners op 12-05-2021 


