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AANDACHT VOOR GROENE BOOMSPIEGELS
De boomspiegel, de vaak zanderige grond rondom een boom, is een perfecte plek om de stad te vergroenen.
Stichting Guerrilla Gardeners lanceert daarom in samenwerking met Operatie Steenbreek in 2021 de Nationale Dag
van de Boomspiegel. Beide organisaties hebben de handen ineengeslagen om de boomspiegel op de kaart te zetten
en voor 2030 één miljoen groene boomspiegels te realiseren.

WAAROM EEN GROENE BOOMSPIEGEL?
Een groene boomspiegel ziet er kleurig en gezellig uit, is goed voor de biodiversiteit en zorgt ervoor dat bewoners
meer betrokkenheid voelen bij hun wijk. Er zijn naar schatting één miljoen boomspiegels in de stedelijke omgeving.
Het overgrote deel is niet beplant en wordt vaak gebruikt als hondenuitlaatplek of fietsenrek. Een gemiste kans,
want een groene boomspiegel draagt bij aan een gezonde stad.

DAG VAN DE BOOMSPIEGEL*
Om aandacht te vragen voor het vergroenen van de boomspiegels in het land wordt vanaf 2021 in het najaar de
Nationale Dag van de Boomspiegel georganiseerd. In die periode is de grond nog warm en vochtig, hebben planten mooi de tijd om te wortelen en is het de ideale tijd om bollen te planten. Wilt u in uw gemeente een Dag van de
Boomspiegel op een andere dag houden? Dat kan uiteraard in overleg.

HOE DOET UW GEMEENTE MEE?
Stichting Guerrilla Gardeners neemt het voortouw in deze campagne en zorgt voor de landelijke persaandacht. Wanneer uw gemeente meedoet, gaat u mee in de communicatie en worden communicatiemiddelen aangeleverd zodat
de campagne bekend wordt bij de burgers. Ook worden (digitale) folders geleverd met informatie over de beste manier om een boomspiegel voor te bereiden en te onderhouden en welke beplanting het beste gekozen kan worden.
Samen met de contactpersoon van Steenbreek voor uw gemeente gaan we op zoek naar de juiste partners en deelnemers om deze dag te laten slagen. Ons aanbod bestaat uit diverse standaardpakketten (small, medium en large)
met een oplopende mate van ondersteuning. In samenspraak met uw gemeente kunnen we de samenwerking op
maat invullen. Eerder organiseerden we in Utrecht bijvoorbeeld dat deelnemers planten konden ophalen bij Utrechtse
kinderboerderijen. We kunnen er ook voor zorgen dat deelnemers een pakket krijgen thuisgestuurd met biologisch
bloemenzaad of bloembollen.

*Deze naam zullen we voor extern gebruik nog ‘pimpen’

WWW.STEENBREEK.NL

WWW.GUERRILLAGARDENERS.NL/STEENBREEK

OVER GUERRILLA GARDENERS
Guerrilla Gardening is een internationale beweging. De mensen
die meedoen, de guerrilla gardeners, hebben een gezamenlijke
missie: de openbare ruimte vergroenen. Want groen brengt vrolijkheid in een grijze straat. Iedereen kan meedoen. Bijvoorbeeld
door bewapend met een schop, gieter en plantjes de wijk in te
trekken om lege bloembakken, verwaarloosde stukken plantsoen en kale gevels te veranderen in een bloemenzee; voor bijen,
vlinders en de hele buurt. Guerrilla Gardeners bestaat sinds 2008,
richt zich op heel Nederland en werkt vanuit Utrecht.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over dit initiatief is te vinden op de website
www.guerrillagardeners.nl/Steenbreek
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