
Ken je het 
Nationale Boomspiegelfeest al?

Ja Nee

Weet je hoe je boomspiegels 
vergroent?

Ja Nee

Weet je of je boomspiegels kan 
adopteren in jouw gemeente?

Ja Nee

Heb je al met buurtbewoners 
afgesproken dat je boomspiegels 

gaat vergroenen?
Ja Nee

Ken je veel mensen in je wijk?

Ja Nee

Hebben mensen wel veel contact 
met elkaar in jouw wijk?

Ja Nee

Hebben mensen wel veel contact 
met elkaar in jouw wijk?

Ja Nee

Weten jullie al wie wat gaat doen?

Ja Nee

Weten jullie wat jullie willen bereiken?

Ja Nee

Zijn jullie het eens over hoe de 
boomspiegels eruit komen te zien?
Ja NeeOrganiseer je al activiteiten in de 

straat?
Ja Nee

Heb je de boomspiegels 
geadopteerd?

Ja Nee

Weet je al hoe je aan de buurt 
laat zien dat jullie de 

boomspiegels beheren?
Ja Nee

Wist je dat je bij Guerrilla Gardeners een gratis plantenpakket 
kan aanvragen? Kijk snel of jouw buurt  hiervoor in aanmerking 

komt en vraag het pakket aan! 
Bijna klaar! Lees tot slot stap 6 en 7

De Beslisboomspiegel

Lees 
stap 
2a

Lees 
stap 3b

Lees 
sta 4

Yes, je gaat de buurt vergroenen en wil kans maken 
op een gratis plantenpakket. Hoe pak je dit aan? En 
met wie? Beantwoordt de vragen en kijk wat jouw 
volgende stap is in de Betrek je Buurt handleiding 
op de volgende pagina’s. Gelezen? Kom dan hier 
terug voor de volgende vraag. 

Wauw, je hebt alle stappen doorlopen en bent er helemaal klaar voor! 
Samen met je buren kunnen je een heleboel boomspiegels gaan vergroenen. 

De bijen zullen jullie dankbaar zijn!

Meer tips en ideeën? Kijk op guerrillagardeners.nl/tips

Start hier!
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https://guerrillagardeners.nl/tips


Betrek je Buurt handleiding

Stap 1

Zelf aan de slag!
Een boomspiegel vergroenen is simpel. Je hoeft eigenlijk maar twee dingen te weten:

Kan ik een boomspiegel adopteren?
Het laatste wat je wil is dat je een mooie boomspiegel hebt aangelegd en dat er iemand van de gemeente jouw mooie werk 
wegschoffelt. Informeer daarom bij je gemeente of je een boomspiegel kan adopteren. Vaak krijg je een tegel, zodat de 
groenbeheerders weten dat jij zelf je boomspiegel beheert en dat zij de inhoud met rust moeten laten. 

Hoe vergroen ik nou een boomspiegel?
Licht, donker, nat of droog? Niet elke plant groeit goed op elke grond. Bovendien wil je geen woekerende soorten planten, maar 
planten waar bijen en vlinders wel pap van lusten. Op onze website vind je een test om te kijken of jouw boomspiegel geschikt is 
en plantenlijsten met geschikte soorten.

Tip!

Organiseer een 

boomborrel! 

Stap 2a
Je woont in een sociale wijk waar je al contacten hebt. Misschien willen er wel 
meer mensen met je meedoen. Nodig ze uit via de buurt-WhatsAppgroep, een 
briefje in de bus of – beter nog – vraag ze persoonlijk. Misschien kennen zij ook 
wel weer iemand die mee wil doen en zijn jullie straks met steeds meer.

Misschien kunnen jullie een laagdrempelige boomborrel organiseren om eens 
een ‘boompje’ op te zetten over leuke, groene ideeën voor jouw buurt. Of kun je 
een keer koffie gaan drinken bij een groene actiegroep of organisatie in jouw 
buurt. 

Stap 2b
Je wijk hangt als los zand aan elkaar, maar zelf ken je wel behoorlijk wat mensen. Daar kun je mooi 
gebruik van maken. Kijk allereerst of er meer mensen zijn die zich in willen zetten voor een groenere 
wijk. Misschien dat jouw contacten je willen helpen en of zij weer andere mensen kennen die willen 
aanhaken. Plaats een bericht op Facebook of andere sociale media die in jullie buurt gebruikt wordt, 
zoals Whatsapp of de buurtapp Nextdoor. Organiseer je een buurtborrel of straatfeest, dan is dat een 
mooie kans voor buren om elkaar te leren kennen.

Ga nu verder met 
vraag 3 van de 

beslisboom 

Ga nu verder met vraag 7 
van de beslisboom

Ga nu verder met vraag 
7 van de beslisboom

Stap 2c
Jij kent dan misschien (nog) niet zoveel mensen, maar jullie 
wijk is behoorlijk hecht. Zijn er al groene initiatieven? Misschien 
kun je een keer koffie gaan drinken bij een groene actiegroep 
of organisatie, of je bij hen aansluiten. Of misschien zijn er 
mensen met veel connecties bij wie je wel kan aanbellen. 
Misschien kennen zij buurtbewoners waarmee je contact zou 
kunnen leggen. Twee weten meer dan een.

Ga nu verder met vraag 7 
van de beslisboom

Tip!
Bezorgde buren?

Sommige mensen zijn wat 

afwachtender of hebben misschien 

zorgen. Als je persoonlijk met ze in 

gesprek gaat en hun zorgen serieus 

neemt, voelen ze zich beter 

gehoord. De kans is dan groter dat 

ze je plan uiteindelijk wel steunen.

https://guerrillagardeners.nl/


Stap 2d
Jammer, eigenlijk leven mensen in je wijk 
wat langs elkaar heen. Toch kun je daar 
verandering in brengen. Er zijn allerlei 
manieren om met mensen in contact te 
komen: via Facebook, Whatsapp of de 
buurtapp Nextdoor. Je kan een flyer 
ophangen in het buurthuis met je idee en 
je contactgegevens. Of gewoon een 
praatje maken met mensen op straat. 

Vertel over je plannen en vraag mensen 
wat ze nodig hebben om zich meer 
verbonden te voelen met de wijk. Wanneer 
je wat contacten hebt verzameld kan je 
kijken hoe je samen het netwerk uitbreidt. 
Misschien kennen zij weer anderen die 
willen aanhaken.

Ga nu verder met 
vraag 7 van de 

beslisboom

Stap 3a
Een goed project begint met een goed team. Misschien heb je al mensen in 
gedachten waarvan je weet dat ze goed zouden zijn in sommige taken van 
dit project. Misschien is het nog even zoeken wie je voor wat nodig hebt. 

Hulp nodig bij het samenstellen van je team? Vul de quiz in en ontdek waar 
jij goed in bent en wie je nog nodig hebt. 

Ga nu verder met 
vraag 8 van de 

beslisboom
Stap 3b

Je team is compleet, nu ga je bepalen wat jullie willen bereiken. Kies 
een helder doel en zorg dat alle neuzen dezelfde kant op staan. 
Bespreek hoeveel boomspiegels jullie gaan vergroenen, welke dit 
zijn, hoe jullie dit gaan aanpakken en wat het eindresultaat is. 

Misschien wil de een al het onkruid laten staan en wil de ander juist 
alleen maar witte bloemen. Dat kan lastig zijn. Luister goed naar 
elkaar, zoek een middenweg waar je je allemaal in kan vinden. 
(Misschien kiezen jullie voor verschillende boomspiegels in 
verschillende stijlen, of alleen witte inheemse planten.) Schrijf het 
doel op en mail of app het, dan weet iedereen precies wat er 
afgesproken is. 

Ga nu verder met 
vraag 10 van de 

beslisboomStap 4
Het zou natuurlijk jammer zijn als je enthousiast 
samen boomspiegels vergroent, maar dat het 
contact en het groen daarna wat verdort. 
Wanneer je bijeenkomsten voor je buurt 
organiseert, hou je de banden warm en de straat 
groen. Denk bijvoorbeeld aan:

• Vaste onderhoudsdagen voor onderhoud van 
de boomspiegel. Vergeet ook niet de koffiepauze 
en een hapje erna. 
• Dagen waarop jullie nóg meer boomspiegels 
gaan vergroenen en meer buren kunnen 
aanhaken. 
• Boomborrels, botanisch stoepkrijten, bijen- en 
vlindertelling of andere leuke activiteiten die je 
samen kan doen. 

Deel deze data via briefjes in de brievenbus of in 
de app. Zo is iedereen op de hoogte van 
wanneer er wat gebeurt in de buurt.

Ga nu verder met 
vraag 12 van de 

beslisboom

Landelijk organiseert Guerrilla Gardeners ook 
een jaarlijks terugkerend evenement: Het 
Nationale Boomspiegelfeest. 

Tijdens dit feest roept Guerrilla Gardeners
mensen op om door het hele land zoveel 
mogelijk boomspiegels te adopteren en te 
vergroenen. Doet jouw gemeente mee? 
Misschien bieden ze zelfs gratis 
plantenpakketten of zaadjes aan. Doen ze nog 
niet mee? Laat ze weten dat jullie het graag mee 
zouden vieren.

Meer informatie over het Boomspiegelfeest is te 
vinden op deze pagina.

Een buurtborrel of straatfeest is een kans bij 
uitstek om mensen met elkaar in contact te 
laten komen. Wanneer je zo’n activiteit 
organiseert, kun je ook meteen peilen of je 
buurtgenoten het leuk zouden vinden om te 
helpen vergroenen.

Dit is wel een traject met een lange adem. 
Misschien dat je dit jaar nog niet met het 
Boomspiegelfeest kan meedoen als buurt. 

Dit jaar toch al meedoen met het 
Boomspiegelfeest? Geef dan alleen jezelf op. 
Je kan dan zelf een boomspiegel vergroenen
en misschien anderen inspireren om volgend 
jaar ook mee te doen. 
Kijk voor meer informatie op onze site 

Ben jij een 

Natuurfreak, 

Doorpakker of 

Organisator?

Doe de quiz

https://www.opinionstage.com/matthias-bouwens/wat-kan-jij-voor-je-buurt-betekenen
https://guerrillagardeners.nl/boomspiegelfeest/
https://guerrillagardeners.nl/boomspiegelfeest/
https://www.opinionstage.com/matthias-bouwens/wat-kan-jij-voor-je-buurt-betekenen


Stap 5
Je hebt samen met je straatgenoten een plan gemaakt en kan dus bijna beginnen. Waarschijnlijk 
heb je inmiddels al opgezocht of je in jouw gemeente een boomspiegel kan adopteren. Doe dit 
vooral. Op deze manier weet de gemeente dat die boomspiegels niet gemaaid of geschoffeld hoeven 
te worden. 

De gemeente is dan op de hoogte, maar hoe laat je je wijk zien dat je zuinig bent op je boomspiegel? 
Sommige gemeentes plaatsen speciale stoeptegels. Hier staat bijvoorbeeld op: ‘ Beheerd door 
bewoners’. Doet de gemeente dit niet, dan kun je zelf iets plaatsen. Op onze website vind je een 
sjabloon om een stoeptegel te markeren. Of plaats een klein hekje of bordje bij de boomspiegel. 

Lees hieronder verder bij 
stap 6

Stap 6
Misschien hoef je zelf helemaal geen planten aan te schaffen. Bij Guerrilla Gardeners
kun je een gratis plantenpakket aanvragen om je boomspiegels mee te vergroenen, 
als je voldoet aan een aantal voorwaarden: 

• Je vergroent minimaal 5 boomspiegels;
• Je gaat deze boomspiegels samen met de straat vergroenen! 

Let op: er is een beperkte hoeveelheid plantenpakketten, dus wees er snel bij! 
Naar de website 

Andere tips:
• Ruil planten of vraag stekjes;
• Guerrilla Gardeners verkoopt zaden in de webshop;
• Misschien biedt je gemeente gratis planten aan;
• Zijn er initiatieven in de buurt met wie je kan samenwerken?

Weten welke planten geschikt zijn? Bekijk de ‘Boomspiegel Besties plantenlijst’ voor de 
planten die het beste passen bij jullie boomspiegels.

Lees hieronder verder 
bij stap 7

Stap 7
Tijd om de handleiding naar de praktijk te brengen!

Zodra het gelukt is om een groep buurtbewoners te vinden die mee willen helpen met het vergroenen
van de boomspiegels, is het belangrijk om dit vast te houden. Met een grotere groep is het overzicht 
bewaren misschien moeilijker, maar gelukkig kunnen jullie elkaar te hulp schieten. Door elkaars 
talenten te gebruiken wordt het werk voor iedereen wat makkelijker, vele handen maken licht werk.  

Als het opgestelde doel bereikt is kan er gekeken worden of er een nieuw doel opgesteld kan worden 
om samen naartoe te werken. Ga vooral op het boomspiegelfeest met z’n allen de boomspiegels 
vergroenen! 

De buurt is na het doorlopen van al deze stappen als het goed is een stuk groener én hechter. Op 
deze manier kan jouw buurt een voorbeeld zijn voor andere buurten in de omgeving. Zo wordt één 
voor één elke buurt groener! 

Veel succes en plezier 
met de boomspiegels! 

Tip!
Laat de hele buurt weten dat 

je boomspiegels gaat 

vergroenen. Met een briefje 

in de brievenbus of door 

even aan te bellen. 

Wie weet zijn er meer 

mensen die mee willen 

helpen?

http://www.guerrillagardeners.nl/
https://guerrillagardeners.nl/boomspiegel-plantpakket/
https://guerrillagardeners.nl/boomspiegel-plantpakket/
https://guerrillagardeners.nl/product-categorie/zaden-en-bollen/
https://guerrillagardeners.nl/tips/boomspiegel-besties/

