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Onderstaand een lijst van zes mensen die ervaring hebben met het beplanten van een of 
meerdere boomspiegels. De quotes mogen overgenomen worden. Deze mensen hebben 
allemaal aangegeven dat ze media te woord willen staan, neem even contact op voor 
een volledige lijst inclusief contactgegevens.  
> info@guerrillagardeners.nl 
 
 
Laura, Haarlem 
Als geboren en getogen Haarlemse is Laura (39 jaar) zeer betrokken bij het vergroenen 
van deze versteende stad. Ze beheert meerdere boomspiegeltuinen en zet zich met veel 
energie in voor minder tegels en meer groen op straat en op schoolpleinen. Dit jaar heeft 
ze voor het eerst een moestuin in de voortuin, die veel bekijks trekt en waar ze met haar 
gezin al veel uit heeft kunnen eten. 
 
Quote: "Ik vind het vergroenen van boomspiegels een hele leuke en simpele manier om 
mijn buurtgenoten bewust te maken van het belang van groen in de stad. Samen met 
mijn buren fleur ik de straat op en zorgen we voor voedsel voor de bijen. En het is ook 
nog eens hartstikke gezellig!" 
 
 
Mike, Utrecht 
Als Mike (36) niet bezig is met online marketing ziet hij overal mogelijkheden om zijn 
buurt te vergroenen. Het begon met het inrichten van zijn achtertuin met vogels en 
insecten voor ogen, werd uitgebreid met een geveltuin, en sinds hij in aanraking kwam 
met guerrilla gardening zaait en plant hij door de hele buurt in zijn sociaal zwakkere wijk. 
Ondertussen heeft hij ook met meerdere boomspiegels officieel in zelfbeheer. 

Quote: “Met beplanten van boomspiegels en andere openbare stukken grond heb je zelf 
concrete impact op je omgeving. De straat ziet er mooier en meer verzorgd uit. Het laat 
ook zien dat er mensen zijn die geven om de openbare ruimte, en er actief aanwezig 
zijn. En natuurlijk alles dat het doet als mini-oase voor vogels en insecten.” 
 
 
Ingrid, Utrecht 
Ingrid Aaldijk (46) ziet zichzelf als praktisch idealist. Ze werkt bij de Vogelbescherming als 
projectleider voor de Waddenzee en is getrouwd en heeft twee kinderen.  
 
Quote: “Een boomspiegel is zo eenvoudig aan te leggen en doet zo veel goeds: het fleurt 
de buurt op, zorgt voor meer onderling contact, helpt de insecten en daarmee ook de 
vogels!” 
 
 
 



Jeanine, Heemstede 

Jeanine (62 jaar) is een nieuwsgierige communicatieadviseur die elke vrije minuut 
in haar tuin doorbrengt. Tuinieren is haar grote passie. 's Winters verslindt ze 
tuinboeken en zodra de eerste sneeuwklokjes hun kopje boven de grond uitsteken, 
begint het weer te kriebelen en heeft ze binnen de kortste keren weer vieze handen 
en zwarte nagels. 

Haar uitdaging met boomspiegeltuinieren is om ervoor te zorgen dat er het hele 
jaar door planten in bloei staan. 

Quote: "Het leuke van zo'n vrolijke boomspiegel is dat je ook je buren inspireert 
om aan de slag te gaan. Inmiddels zijn er in onze straat meerdere groentegels en 
wisselen buren tips, trucs, plantjes en zaadjes uit." 

 
Ivo, Rotterdam 
Ivo (47) vindt dat de openbare ruimte van iedereen is en daarmee ook van 
hemzelf. Vanuit die gedachte zorgt hij graag goed voor zijn stoeptuin, geveltuintjes 
en voor boomspiegels en heeft hij regelmatig op allerlei plekken aan guerilla 
gardening gedaan.  

 
Quote: “Het is heerlijk om in een straat te zijn met veel groen, waar de verharding 
niet vanaf de gevel doorloopt tot de gevel aan de overkant met slechts hier en 
daar een boomspiegel als een mini-woestijn. Een fijne groene stad met een rijke 
stedelijke biodiversiteit is niet vanzelfsprekend; bewoners maken daarin echt het 
verschil.” 
 
 
Kim, Utrecht 
Kim (44) is een echte planten- en dierengek. Als groene blogger probeert ze onder de 
naam Moesmeisje mensen te stimuleren hun eigen groenten te verbouwen én hun 
directe omgeving te vergroenen. Omdat ze haar eigen kleine, achtertuintje al helemaal 
vol had staan met groenten, adopteerde ze een boomspiegel die het hele jaar door bijen 
en vlinders aantrekt. Ook haar geveltuintje staan vol met vrolijke bloemen.  

 
Quote: "Het is zo leuk om complimenten van voorbijgangers en buren te krijgen. 
Iedereen wordt blij van de vele vrolijke kleuren in de straat! En ikzelf natuurlijk 
ook. Het is heerlijk thuiskomen in zo'n vrolijk groen paradijs. De overbuurvrouw 
was zo enthousiast dat we voor haar deur ook een boomspiegeltuintje hebben 
aangelegd." 


