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Waarom kozen jullie voor 9 oktober? 
Dit heeft twee redenen. 
Ten eerste: 9 oktober  valt in het najaar. Misschien klinkt het gek om in de herfst  
boomspiegels aan te planten maar het is juist een heel goed moment. De dagen 
worden in het najaar koeler, de zomerse droogte is voorbij, maar de grond is nog 
warm. Ideale omstandigheden om je plantjes te laten wortelen. In het voorjaar 
kan ook, maar geef dan in warme perioden wel voldoende water. 
Ten tweede: 10 oktober was voorheen de Dag van de Duurzaamheid. We vonden 
het een sympathiek idee om ons duurzame initiatief een geestelijke opvolger van 
deze dag te laten zijn. 
 
Er zijn zoveel initiatieven om vergroening aan te jagen, wat voegt dit toe? 
Er zijn naar schatting 1 miljoen boomspiegels in Nederland. Dit zijn meestal kale 
plekken, ieder plantje dat hier een plek krijgt is meteen winst voor biodiversiteit. Er 
zijn geen landelijke projecten die de focus hebben op boomspiegels. We openen 
de ogen bij bewoners, maar ook bij gemeenten voor de kansen die vergroening 
op zo’n plek biedt.  
Uit onderzoek dat we lieten doen blijkt dat meer dan tweederde van de 
Nederlanders zich wil inzetten voor een groenere buurt, maar niet weet hoe. Een 
dag waarop mensen concrete handvatten krijgen om hun buurt te vergroenen 
blijkt obstakels die mensen ervaren weg te nemen. 
Er is ook een doel op het lange termijn gedrag van mensen. Wie eenmaal is 
begonnen met het vergroenen van de buurt, zal anders gaan kijken naar de wijk. 
Je ziet opeens overal potentie en kansen voor meer groen, ook op andere 
plekken dan boomspiegels. 
 
Wat is Stichting Guerrilla Gardeners voor organisatie? 
Stichting Guerrilla Gardeners heeft als doel om Guerrilla Gardening in Nederland 
aan te jagen om zo biodiversiteit te helpen bevorderen. Dat doen we door tips en 
inspiratie te delen op onze website en via sociale media, en door actiedagen 
zoals het Boomspiegelfeest te organiseren. 

Guerrilla gardeners wippen stoeptegels voor geveltuinen, beplanten 
boomspiegels en zetten bloemen tussen de standaard struiken in het 
gemeenteperk. Dat levert levende straten vol vogels, vlinders en bijen. Kinderen 
klauteren in het groen en volwassenen ontmoeten elkaar tijdens het tuinieren of 
koffie drinken. We moedigen samenwerking met de gemeente aan. 



Via onze website en social media hebben we een netwerk van duizenden actieve 
mensen in het land. Voorjaar 2021 kwam bij KNNV uitgevers ons boek over 
guerrilla gardening uit. 

 
Wie organiseren het Boomspiegelfeest? 
Guerrilla Gardeners NL is de geestelijke ouder. Stichting Steenbreek is landelijk 
partner van het project. 
Per 22 september zijn 20 gemeenten lokaal partner van het project. De totale lijst 
van gemeenten die meedoen is: Alkmaar, Almere, Arnhem, Blaricum, 
Bloemendaal, Den Haag, Eemnes, Enschede, Goirle, Gooise Meren, Gouda, 
Haarlem, Heemstede, Laren, Leiden, Maastricht, Midden-Delfland, Sliedrecht, 
Utrecht en Wageningen. In enkele gemeenten zijn maatschappelijke orgnisaties 
betrokken bij de organisatie. Zo is dat in Utrecht de Stichting Utrecht Natuurlijk, in 
Arnhem is het Groen Arnhem.  
 
Wat is de rol van Guerrilla Gardeners tijdens het Boomspiegelfeest?  
Guerrilla Gardeners NL biedt partners concrete handvatten om het 
Boomspiegelfeest lokaal op te pakken. Het gaat dan zowel om inhoudelijke 
informatie (Hoe leg je een boomspiegeltuin aan? Welke panten zijn geschikt?) 
als om organisatorische hulp (Hoe kunnen mensen een boomspiegeltuin 
adopteren) en campagnematige ondersteuning (bv foto’s in een beeldbank).  
Daarnaast organiseert Guerrilla Gardeners een wedstrijd voor de boomspiegel 
die het beste een ‘feestje voor de beestjes’ is.  
 
 
Wat gebeurt er dan eigenlijk op die dag? 
Mensen in heel het land gaan boomspiegeltuinen aanleggen. Het aanleggen van 
zo’n tuin, dát is het feestje. Er hoeft dus niet apart een buurtfeest georganiseerd 
te worden. 
Vanuit 20 gemeenten wordt deelname lokaal aangezwengeld. Daarnaast 
kunnen ook mensen die niet in een partnergemeente wonen aanhaken door 
simpelweg een boomspiegeltuin aan te leggen. 
Eventueel aanvullend programma zal verschillen per gemeente. Kijk op 
www.guerrillagardeners.nl/boomspiegelfeest voor een kaart met lokale 
initiatieven. 
 
Waar vindt het Boomspiegelfeest plaats? 
20 gemeenten doen mee. De totale lijst van gemeenten die meedoen is: Alkmaar, 
Almere, Arnhem, Blaricum, Bloemendaal, Den Haag, Eemnes, Enschede, Goirle, 
Gooise Meren, Gouda, Haarlem, Heemstede, Laren, Leiden, Maastricht, Midden-



Delfland, Sliedrecht, Utrecht en Wageningen. Maar daarnaast kan iedereen die 
dat wil het oppakken en zelf in de buurt een boomspiegel vergroenen. 
Kijk op www.guerrillagardeners.nl/boomspiegelfeest voor een kaart met lokale 
initiatieven. 
 
Wanneer is een boomspiegel een ‘feestje voor de beestjes’? 
Bomen zijn voor een gezonde groei afhankelijk van open grond rond de stam 
voor de toevoer van zuurstof en water. In veel gemeenten worden boomspiegels 
standaard leeg gehouden om het onderhoud beperkt te houden. Maar juist 
boomspiegels kunnen heel goed worden ingericht als tuintjes. Zo worden ze 
omgetoverd tot hotspots voor beestjes in de stad en dragen ze bij aan de 
biodiversiteit in de buurt. 
Voor zoveel mogelijk biodiversiteit gebruik je biologische en inheemse planten. 
Ook kun je een vogelhuis of een bijenhotel bij je boomspiegeltuin plaatsen.  

Dit is de eerste editie, hoe gaat het verder? 
Stichting Guerrilla Gardeners heeft als ambitie om in 2030 alle boomspiegels van 
Nederland vergroend te hebben. Dat zijn er naar schatting 1 miljoen. We hebben 
dan ook zeker het plan om van het Boomspiegelfeest een jaarlijks terugkerend 
feestje te maken! 
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