
Zet je boomtuin in bloei!
Nationaal 
Boomspiegelfeest 

01 t/m 09 oktober 

Waarom een Boomspiegelfeest?
Het overgrote deel van de 1 miljoen boomspiegels in de bebouwde 
omgeving is nu niet beplant. Het is vaak een hondenuitlaatplek of 
afvalbak. Een gemiste kans! Want de grond rondom een boom, de 
boomspiegel, is dé perfecte plek om de stad verder te vergroenen. 
Stichting  Guerrilla Gardeners organiseert daarom het Nationale 
Boomspiegelfeest en werkt samen met Operatie Steenbreek om de 
boomspiegel op de kaart te zetten.
Een groene boomspiegel ziet er kleurig en gezellig uit, draagt bij 
aan het vergroten van de biodiversiteit en zorgt voor een hogere 
betrokkenheid van bewoners bij hun wijk. Groen in de buurt helpt om 
stress bij mensen te verminderen, zo dragen groene boomspiegels 
bij aan een gezonde stad. Inzetten op adoptiegroen kan voor de 
gemeente een kostenbesparing zijn. 

Wat is het Boomspiegelfeest?
Een vrolijk moment voor de buurt

Het Boomspiegelfeest is géén fysiek feest dat de gemeente moet 
organiseren. Het is wel een week waarin we iedereen oproepen om 
boomspiegels in de buurt mooi te maken. 
Waarom heet het dan een ‘feest’? We geven het deze vrolijke naam 
omdat het aanleggen van een tuin in een boomspiegel:

  een feestje voor de bewoner is. Je wordt er vrolijk van! Het ziet er 
kleurig en fleurig uit.

  een feestje voor de buurt is. Samen aan de slag gaan is gezellig en 
zorgt voor meer betrokkenheid bij de buurt.

  een feestje voor insecten is. Het bevordert biodiversiteit. Meer 
bloemen en planten zorgen lokaal voor een hotspot voor leven in  
de stad.

Het Nationale Boomspiegelfeest 
in uw gemeente
Zet samen met de buurt boomtuinen in bloei!

Enkele reacties van  deelnemers 
aan het Boomspiegelfeest 2021:

“Leuk om te doen met de 
kinderen en het zorgde 
voor veel gesprekjes met 
de buren.”

“Heel erg leuk idee en fijn 
dat mijn boomspiegel nu 
geregistreerd staat bij de 
gemeente!”

“Volgend jaar weer!”

“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!” - Laura uit Haarlem
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Campagne

In 2022 vindt het Boomspiegelfeest plaats in de eerste week 
van oktober: 1 tot en met 9 oktober.

Het uitrollen van de campagne gebeurt lokaal. De Guerrilla Gardeners 
ondersteunen hierbij met materialen, kennis en ervaring. Door alle acti-
viteiten in het hele land onder dezelfde noemer heeft de campagne een 
landelijke uitstraling. Guerrilla Gardeners zwengelen dit nog extra aan 
met persbenadering, sociale media-posts en zichtbaarheid via zuster-
campagnes als het NK Tegelwippen.

Advies: werk samen met een lokale groene organisatie die de commu-
nicatie richting inwoners kan oppakken. Zo werkte de gemeente Utrecht 
vorig jaar samen met Stichting Utrecht Natuurlijk, die de kinderboerde-
rijen en buurttuinen in de gemeente beheert. 

Inbedding in groenbeheer

Een taak die bij de gemeente ligt is om de vergroende boomspiegels 
te registreren en intern te regelen dat deze in het vervolg niet worden 
omgeschoffeld door de plantsoenendienst. Heeft de gemeente hiervoor 
geen beleid, dan kan Guerrilla Gardeners hierbij helpen.

In 2021 was de eerste editie van het 
Boomspiegelfeest. Het was een groot 
succes!

 20 gemeenten deden mee als partner.

 Ruim 1000 boomspiegels in het hele land vergroend.

  Door het project is de vergroening van boomspiegels 
meer op de kaart gezet. 

  Een ruime meerderheid van de deelnemende 
gemeenten raadt anderen aan om mee te doen aan 
het project.

“Door de deelname aan 
Het Nationaal Boom-
spiegel feest is het 
maken van beleid op 
het zelfbeheer van 
boomspiegels in een 
stroomversnelling 
gekomen. En zijn we met 
afd. beheer uiteindelijk 
tot een goed werkbare 
formule gekomen.”  

Reactie van een deelnemende 
gemeente 2021

“Het was gewoon een 
feestje! Het materiaal zag 
er top uit, heel duidelijk, 
de folder is geweldig. De 
filmpjes waren erg leuk 
en informatief.”  
Reactie van een lokale partner 2021

Buurvrouwen in Goirle, samen gingen 
ze aan de slag. Ieder huis kreeg een 
eigen boomspiegeltuin.

STICHTING



Zichtbaarheid via de landelijke communicatie 
Vermelding als deelnemer op de campagnewebsite, de digitale kaart, sociale 
media en in landelijke persberichten.

Opname in ranking met aantal vergroende boomspiegels x X

Standaard materialen en tools voor de communicatie 
 teksten voor de gemeentelijke website 
 foto’s 
 voorbeeld lokale persberichten 
 folder en poster met vaste tekst van het Boomspiegelfeest 
  online check zodat inwoners kunnen controleren dat de boomspiegel geschikt 

is voor een tuintje

x X

Wervende en enthousiasmerende video’s 1 video 3 video’s

Aanpassing van de folder en poster tot drukklaar bestand met naam, logo en 
contactgegevens van de gemeente.

x x

Communicatiekalender 
 voorbeeldteksten voor sociale media (kort en lang)
 beelden passend gemaakt voor Instagram, Facebook en Twitter 
 voorbeeldteksten voor nieuwsbrieven naar inwoners 
  dit alles voor de periode voorafgaand aan, tijdens én na de dag (tot aan het 

voorjaar)

x x

Een stappenplan voor de organisatie van de campagne 
Met 3 uitgewerkte tijdspaden: voor communicatie, organisatie en beleid.

x x

Ondersteuning en advies 
2 x 1,5 uur online brainstorm over de specifieke lokale situatie met Guerrilla 
Gardeners specialist.

x

Ondersteuning bij vormgeving beleid en beheer boomspiegels 
  Handleiding beleid boomspiegels. Een uitgebreid document met 

voorbeelden van het beleid voor zelfbeheer bij diverse gemeenten, inclusief 
voorbeeldconvenant af te sluiten met inwoners.

  Handleiding beheer boomspiegels. Advies over beheer, denk aan plantenlijsten 
en bodemverbetering.

  Toegang tot een netwerk van collega-groenambtenaren. Inclusief 
verdiepingsdagen en uitwisselmomenten.

*

BASIS PLUS

Wat we de gemeente bieden
We bieden gemeenten twee pakketten: het Basis- en het Pluspakket. 
Hierin zitten alle materialen die nodig zijn voor een succesvolle lokale 
campagne.

Kies het pakket dat het beste  
bij uw gemeente past.

*  Voor dit onderdeel heeft Guerrilla Gardeners een apart project opgezet en hier subsidie voor aangevraagd.  
Wordt dit toegekend dan kan deze ondersteuning ook geboden worden aan gemeenten die het basispakket afnemen.
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BASIS > 100 / 250 / 500 euro* 
De gemeente doet mee met het Nationale Boomspiegelfeest. U kunt 
gebruik maken van een aantal standaard materialen en tools. U bent 
zelf verantwoordelijk voor de uitrol in de gemeente en de nazorg bij 
inwoners.

Basispakket ook voor koplopers!
Voor gemeenten waar zowel het groenbeleid als de adoptie 
van boomspiegels al goed loopt geven we extra aandacht 
aan de zichtbaarheid als koploper.

*  Het basispakket is 500 euro voor grote gemeenten (>100.000 inwoners). Voor middelgrote 
gemeenten bieden we 50% korting (250 euro), voor kleine gemeenten (<50.000 inwoners) 
80% korting (100 euro). Is dit lastig, neem contact met ons op.

PLUS > 1500 euro
De Stichting Guerrilla Gardeners ondersteunt de gemeente met advies 
bij de organisatie van het Boomspiegelfeest. Het pakket bevat onder 
andere zeer uitgebreide voorbeeldteksten voor communicatie. 

Het resultaat van deelname: 

  inwoners adopteren boomspiegels;

  meer groen in de gemeente;

  verbeterd groenbeleid in de gemeente;

  landelijke zichtbaarheid als deelnemer.

Meer weten voorafgaand aan definitieve 
deelname?
Haak aan bij een van de vrijblijvende online infosessies. Tijdens deze 
sessies krijg u meer informatie over de materialen die we bieden, over 
de campagne en over de community van groenambtenaren. Kijk voor 
de data op onze website.
Op onze website vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen. 
www.guerrillagardeners.nl/boomspiegelfeest-partner

Doet de gemeente mee?
Geef dit aan Stichting GG door, via het formulier op:  
www.guerrillagardeners.nl/boomspiegelfeest-partner

Contact
Voor het opgeven voor een infosessie, of voor een vrijblijvend 
oriënterend gesprek:

Cerian ‘Jenny’ van Gestel
jenny@guerrillagardeners.nl  |  (06) 15 54 65 88

Help insecten 
aan voedsel en 

een schuilplaats
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Doe mee en  
geef een feestje 

voor de beestjes!
www.guerrillagardeners.nl


