Voor iedereen met hart voor een groene wereld.

HANDBOEK VOOR

BUURTVERGROENERS
Guerrilla gardening, of guerillatuinieren,
is de naam voor tuinieren in de openbare
ruimte. Als je hieraan meedoet ben je een
guerrilla gardener ofwel een guerrillatuinier.
In dit boek gebruik ik de Engelse en
Nederlandse term door elkaar.

Zet je straat in bloei!
Tulpen rond een stadse boom. Lavendel waar ooit een stoeptegel lag. Klaprozen bij
het hek rond een bouwterrein… In de stad is volop ruimte voor groen!
Als je kansen ziet voor meer groen, waarom zou je dan afwachten tot ‘een ander’
het gaat aanpakken? Een mooie, bloemrijke buurt heb je zelf in de hand! Dus hup, die
tulpen de grond in en uitstrooien die klaprooszaadjes.
Guerrilla gardeners zijn buurtvergroeners die gewapend met gieter, schop en planten de strijd aangaan tegen beton. In heel Nederland toveren we straten om tot
groene oases. Ga jij aan de slag om je straat in bloei te zetten? Dan ben je ook een
guerrilla gardener.
Als guerrilla gardener breng je vrolijkheid in je grijze straat. Jouw bloemen voeden
wilde bijen en andere insecten. En tuinieren op straat is gezellig! De ene na de andere
buur komt met je kletsen.

Zo’n tien jaar geleden kwam ik in aanraking met guerrilla gardening. Meteen voelde ik
een ‘klik’. Het past perfect bij waar ik van houd: concreet werk met een zichtbaar resul
taat, gedragen door de kracht van het collectief. Samen de schouders ergens onder
zetten en écht impact maken.
Het voelt als het krijgen van een cadeautje om ergens in een stad een straatje
tegen te komen met geveltuintjes en bloemen rond boomspiegels.
Om ook jou en anderen enthousiast te maken voor dit fenomeen startte ik de site
guerrillagardeners.nl. Samen met mijn team deel ik hier inspiratie, tips en verhalen over
guerrillatuinieren. Doordat ik veel contact heb met andere guerrilla gardeners in het
land weet ik met welke vragen mensen worstelen.

Wat zeggen mensen als ze van guerrilla gardening horen? Ik hoor vaak: ‘Het lijkt me
heel leuk, maar…’ En dan volgen er onmogelijkheden. ‘… ik wil niet alleen aan de

Rudy uit Heerlen:
Gewoon aan de slag gaan, niet bang zijn! Je doet iets
positiefs om de wereld mooier te maken!

slag.’ Of: ‘… waar moet ik
beginnen?’ Of: ‘.. volgens
mij groeit er toch niets in een geveltuin.’ En: ‘… mag dat wel?’

Wat nu als ik je vertel dat het wél kan? En dat het vergroenen van je buurt veel makkelijker is dan je denkt?
Met dit boek geef ik jou de basis voor guerrillatuinieren zodat je je comfortabel voelt
om zelf aan de slag te gaan. Blader erdoorheen en lees wat je interessant vindt. Omdat
het is bedoeld als bladerboek lees je soms herhalingen, of verwijzingen naar andere
plekken in het boek.
Wat heb je aan dit boek?
In dit boek geef ik je volop tips waarmee je aan de
slag kunt. De focus ligt op Nederland, maar zonder
twijfel kun je ook in andere landen met deze basis je
voordeel doen!
Dit handboek voor buurtvergroeners is voor jou als:
v je nieuwsgierig bent naar guerrilla gardening;
v je aan de slag wilt, maar eerst wat basiskennis wilt
meekrijgen;
v je op zoek bent naar inspiratie om ons versteende
land groener te maken;
v je de buurt aantrekkelijk wilt maken voor wilde
bijen, vlinders en andere dieren;
v je al actief bent als guerrilla gardener en het met
meer kennis wilt onderbouwen;
v je benieuwd bent hoe je in je buurt mensen
enthousiast kunt krijgen om mee te doen.
Wat je reden ook is om te gaan guerrillatuinieren, ga gewoon aan de slag! Pak schep
en plantjes, trek je wijk in en sluit je zo aan bij onze rebelse beweging.
Cerian van Gestel – bij de Guerrilla Gardeners bekend als Jenny
Cerian is een naam uit Wales en spreek je uit als ‘Kerriejen’, de guerrillabijnaam Jenny is
hiervan afgeleid.

1. Kennismaken
met guerrilla
gardening

Kim uit Utrecht: ‘Ik woon midden in Utrecht. Met slechts een kleine achtertuin en
grotendeels een schaduwborder kon ik niet zoveel kanten op qua kleurige bloemen.
Dacht ik. Want aan de zonnige voorkant van het huis zijn er volop mogelijkheden.
Voor ons huis heb ik al een paar jaar een geveltuintje met rode zonnebloemen,
clematis en nog veel meer. Echt genieten op mijn bankje in de zon!
Vorig jaar begon het te kriebelen: ik wilde nog meer bloemen voor de deur. Maar waar?
Totdat mijn blik viel op die lelijke boomspiegel (de ruimte rond de basis van een boom).
Die stond vol met rozenstruikjes, maar iedereen gooide zijn vuilniszakken erin op de
momenten dat ze niet in bloei stonden – een groot deel van het jaar dus. Helaas.
Op dat moment ontstond mijn idee: ik ga die boomspiegel omtoveren tot
bloemenweide voor bijen en vlinders. Ik kocht een afrastering van paaltjes,
biologische bloembollen en allerlei bloemzaden. De kosten liepen aardig op, want
biologisch is nu eenmaal duurder en verantwoord hout ook. Gelukkig kun je bij de
gemeente Utrecht subsidie aanvragen als je iets leuks voor de buurt wilt doen. Ik
kreeg subsidie en zelfs gratis compost!
In het najaar stopte ik allerlei bollen in de grond, zoals narcissen, blauwe druifjes
en tulpen. In het vroege voorjaar zette ik er winterviooltjes in, zodat er al iets in
bloei stond. Ik heb ook allerlei bloemenmengels voor bijen gezaaid. Die bloeien in
de zomer als de voorjaarsbloeiers verdwenen zijn. En ik ga salie en andere vaste
planten neerzetten. Voorbijgangers kunnen dan gratis plukken van de salie.
Het leukst vind ik eigenlijk de reacties van
voorbijgangers: “Kijk nou, wat leuk al die
bloemen.” En: “Wauw, je zou hier maar
wonen.” Mensen worden er ontzettend blij
van. De overburen denken er nu ook over om
de boomspiegel voor hun deur om te toveren
tot een bloemenzee. En als zij het niet doen,
doe ik het. Ik heb de smaak te pakken.’

Kim uit Utrecht:
Het leukst vind ik eigenlijk
de reacties van voorbijgangers:
“Kijk nou, wat leuk al die
bloemen.” En: “Wauw, je zou
hier maar wonen.“

Er is te weinig vrolijkheid en groen in de stad. En daar hebben de wilde bijen, vlinders
en andere insecten veel last van. Maar ook de mensen die er wonen. In de zomer puf
fen de steden van de hittestress, omdat de warmte blijft hangen tussen de gebouwen.
In de winter zijn de straten leeg en grijs.
Tijd om de strijd met het beton aan te gaan en te zorgen voor meer groen. Want
groen geeft rust en ontspanning. En jij kunt ook meedoen. Bewapen jezelf met een
schop, gieter en planten en trek jouw wijk in. Lege bloembakken, verwaarloosde stuk
ken plantsoen en kale gevels; verander ze in een bloemenzee. Voor bijen, vlinders,
jouzelf en de hele buurt. Want dat is wat guerrilla gardeners doen. Iedereen kan er dus
een worden. Ook jij.
Sluit je aan bij de beweging die guerrilla gardening is: zet je buurt in bloei!

Wat is jouw eerste gedachte bij een beweging die guerrilla gardening heet…? Zie je
mensen sluipen door de nacht, met planten in de aanslag? Denk je aan je buurvrouw
die een geveltuin bijhoudt? Je neefje dat bloembollen tussen de struiken van het plant
soen plant? Of de boompjes die op een ochtend ‘zomaar’ in een grasveld stonden?
De naam guerrilla gardening roept heel
wat op. Iedereen heeft er een ander idee
bij. En dat is ook het mooie. Als guerrilla
tuinier wil je niet in een hokje passen. Je
kunt het idee zelf oppakken en het de
draai geven die je zelf wilt! Je kunt met
een eenmalige actie een kortdurende
bloeminjectie brengen of je kunt een per
manente tuin aanleggen. Onzichtbaar in
de donkere nacht of gewoon volkomen
legaal overdag.

Een cadeautje voor de buurt: maak van de
kale ruimte rond een boom (de boomspiegel)
een natuurlijke bloementuin.

De Brit Richard Reynolds maakte guerrilla
gardening ruim tien jaar geleden in Eu
ropa bekend met zijn website guerrilla
gardening.org. Hij beschrijft guerrilla
gardening als: ‘The illicit cultivation of
someone else’s land’. (De ongeoorloof
de teelt op het land van iemand anders.)
De Canadees David Tracey geeft in zijn
boek Guerrilla gardening, a manualfesto
als definitie: ‘gardening in public space
with or without permission’. (Tuinieren
in de publieke ruimte met of zonder toe
stemming).

Tuinieren in de openbare
ruimte. Een geveltuin is
zo gemaakt!

Zelf werd ik actief rond de tijd dat Richard Reynolds guerrilla gardening bekend maak
te. Lange tijd heb ik aan mensen uitgelegd dat het gaat om het ‘stiekem tuinieren’.
Maar ik kom daarvan terug. Waar je zo’n tien jaar geleden als bewoner met groene
vingers weinig mogelijkheden had om je uit te leven op het groen in je buurt, is daar
nu veel meer ruimte voor. En waarom zou je een tuin heimelijk aanleggen – en je steeds
zorgen maken of deze er over een maand nog is – als je er ook toestemming voor kunt
vragen? Je kunt zelfs medewerking van de gemeente krijgen in de vorm van subsidie of
plantgoed.
Mijn definitie is dan ook verschoven. Ik ben het eens met David Tracey: guerrilla
gardening gaat om tuinieren in de publieke ruimte, met of zonder toestemming. Het
belangrijkste kenmerk van guerrilla gardening is dat je zelf aan de slag gaat en niet
afwacht tot een ander, de gemeente, of de woningbouw bezig gaat met vergroenen.
Je ziet een probleem en je pakt het zelf aan. Daar waar je ziet dat het nodig is.

Heb je zin gekregen om meteen aan de
slag te gaan? Spring naar hoofdstuk 5!

Wat is guerrilla gardening?

Als guerrillatuinier bepaal je
zelf wat de deﬁnitie van
guerrilla gardening precies is.

Ik gooi er graag een sausje ‘guerrillataal’ overheen met als definitie: het tuinieren buiten de grenzen van je eigen tuin.
Of: het veroveren van je straat voor bloemen, bijen en andere dieren.
En: het transformeren van asfalt en beton naar kleurige bloementuinen.
Dat is immers wat we als guerrilla gardeners aan het doen zijn.
Gerda uit Zeist:
Alles wat niet (meer) in je tuin past, dat plant je in je omgeving. Poot ook uitgebloeide voorjaarsbollen overal in de grond. Binnen korte tijd heb je een bloeiend perk of
een nieuwe tuin rond een boom.

Als kind heb je vast weleens een kastanje opgeraapt en er een tijdje mee rondgelopen
tot je hem weer ergens in de berm gooide. Waar vond deze kastanje uiteindelijk een vei
lig plekje in de grond? Waar het ook was, het was vast een heel eind weg van de boom
waaronder je de kastanje opraapte. En wat dacht je van het blazen op een uitgebloeide
paardenbloem? Voor een kind is guerrilla gardening volkomen normaal en natuurlijk.
Eigenlijk is guerrilla gardening van alle tijden en van iedereen die groen in de buurt
een handje helpt. Je hoeft helemaal niet bewust te ‘guerrillatuinieren’. Maar geef toe,
als je er eenmaal van weet is het wel leuk om je deel te voelen van de beweging...

De eerste groep die de naam gebruikte
heette Green Guerrilla’s, in de jaren zeven
tig. Dit was een groep bewoners die ge
noeg had van de rommel en verpaupering
in hun buurt in New York. Ze begonnen
een buurttuin op een stuk land waarvan
niemand wist wie de eigenaar was. Er lag
zoveel rommel en afval dat het wel duide
lijk was dat de grond al jaren ongebruikt
was. Tijd voor actie! In een jaar tijd ruim
den ze de troep op en legden ze een tuin
aan waar iedereen in de buurt van kon
genieten. Vanuit dat initiatief stonden er
in de hele wereld guerrilla gardeners op.
Ook in Nederland.

Sinds ruim tien jaar bestaat de
website guerrillagardeners.nl.
Je vindt hier verhalen over
guerrillatuinieren, inspiratie, tips
en een handige webshop. Met onze
stichting organiseren we acties om
jou te inspireren om zelf de schep
op te pakken en je eigen buurt te
veranderen in een bloemenzee.
Tien jaar na het oprichten van deze
site bestaat er nu een beweging
met guerrilla gardeners door heel
Nederland. Duizenden mensen zijn
betrokken. Guerrilla gardening
kreeg door onze website en
activiteiten op grote schaal navolging.
Gemeentebeleid is toleranter
geworden en stimuleert zelfs vaak
de aanleg van geveltuintjes en het
beplanten van boomspiegels! Over
een correlatie is alleen te speculeren…

Over de hele wereld zijn guerrilla gardeners
aan de slag. De groep waarmee het in New
York allemaal begon, is een stichting ge
worden die bijdraagt aan de 600 gemeen
schapstuinen in New York. In Londen is
Richard Reynolds nog steeds actief.
Er zijn wereldwijd veel inspirerende voor
beelden. Zo is er de gangsta gardener Ron
Finley uit New York die begonnen is met
het telen van groenten op zijn stoep. Of
Incredible edible Todmorden; een groep
die het hele dorp Todmorden in Engeland
heeft omgetoverd tot een eetbaar paradijs.
Intussen is dit uitgegroeid tot een nationale
beweging.

In Nederland zijn guerrilla gardeners ook
op allerlei plekken actief. Geveltuinen en
tuinen rond bomen zijn op steeds meer
plekken te zien, bijvoorbeeld in Amster
dam en Utrecht. In Leiden gaan de groene
boomspiegels en grotere groenborders in
publiek beheer als een speer (een groei
van 300% in drie jaar tijd!). In Veere staan
werkelijk overal stokrozen.
Overal in heel het land onderhouden
groepen mensen pluktuinen, groene buurt
pleinen en natuurspeeltuinen. Er zijn dus
duizenden tuinen op voorheen kale plek
ken in de bebouwde kom!

Wat alle guerrilla gardeners gemeen hebben is dat ze oog hebben voor kansen. Als je
eenmaal de guerrilla gardenerspet opzet ga je ineens overal in je buurt plekken zien
die een groeninjectie kunnen gebruiken.
v Een verwaarloosde bloembak – logisch dat hier een plant in kan!
v De kale ruimte rond de stam van een boom – dat is het begin van een tuintje!
v Een blok prikstruiken of een strook met alleen maar gras – laat het plaatsmaken voor
zoemende bloeiende bloemen!
v Een tegelvlakte – saai! Liever een geveltuintje, de stoep is breed genoeg. En op het
schoolplein is het veel avontuurlijker spelen als we een variatie aan struiken, bomen
en bloemen aanplanten. Weg met vierkant en grijs.
Wat door de gemeente monotoon en onderhoudsvrij is aangelegd, kunnen wij als bewo
ners van de straat veel spannender en verrassender maken. We pakken onze buurt terug!
Bart uit Zeist:
In onze straat stond een overdekte bushalte. Toen deze werd weggehaald ontstond een grote stenen vlakte. Als tuinliefhebber had ik het idee op die plek een tuin
aan te leggen. De gemeente gaf toestemming. Eerst hebben we twee tuintjes aangelegd. En toen nog een, en nog een, en...

Kom je in de problemen?
Utrecht. De zon schijnt. Fietsers en auto’s razen langs. De stoep in deze straat is gelukkig breed. Langzaam loop ik op de boomspiegel af die ik heb uitgezocht. Mijn hart
begint iets sneller te kloppen en ik merk dat ik alert ben op voetgangers. Kijken ze de
andere kant op? Als ik parallel aan de boomspiegel loop, gooi ik snel de bloembom
uit mijn hand richting de aarde. En stap door... Weer gelukt!

Word je gearresteerd of krijg je een boete bij het poten van bloembollen rond een
boom of het zaaien langs een heg als je dit niet hebt gemeld? Nee!
Sowieso verspreiden zaadjes zich vanzelf. Je bent eigenlijk een natuurlijk proces
een handje aan het helpen. De enige keer dat we hebben gehoord dat mensen door
de politie werden aangesproken was in Amsterdam. Ze waren langs een drukke weg
bezig en dat leverde gevaar op voor henzelf en voor het verkeer.

Meer hierover lees je in hoofdstuk 5.

Veel gemeenten kiezen voor een makkelijke en goedkope invulling van de openbare
ruimte. Dat komt vaak neer op vlaktes aan stoeptegels en saaie groenblijvende struiken.
Dat houdt makkelijk schoon en geeft weinig onkruid.
Maar gemeenten staan vaak positief tegenover bewoners die de handen uit de mou
wen willen steken. Groen ‘zelfbeheer’ hoort daar ook bij; het openbare groen zelf on
derhouden. Veel gemeenten hebben beleid dat dit ondersteunt. Zo kun je in veel grote
steden je tuintje rond een boom registreren zodat de plantsoenendienst het tuintje met
rust laat.

Stel: je hebt een groter plan voor vergroening. (Je wilt naast je geveltuin óók een
buurttuin aanleggen.) Wij hebben ervaren dat in overleg met de gemeente heel veel
mogelijk is.
Het gebeurt ook dat een guerrillatuin achteraf door de gemeente wordt gelega
liseerd. Zo kennen we een straat waar iemand tegels weghaalde en bomen plantte.
Deze bomen kregen van de gemeente bij de eerste opknapbeurt een nette boom
spiegel.

Volgens de Wet Natuurbescherming* is het
verboden om bedreigde planten en dieren
te verstoren. Je mag in natuurgebieden
geen ongewenste (uitheemse, invasieve)
soorten introduceren. Je kunt dus niet op
eigen houtje in natuurgebieden tuintjes
gaan aanleggen.
De APV, de algemene plaatselijke verordening, legt uit wat er wel en niet mag in
jouw woonplaats. Iedere gemeente heeft
zo’n set regels. Het kan verboden zijn om
items te plaatsen in de openbare ruimte.
Dat verschilt per gemeente. Dan gaat het
natuurlijk over het algemeen over grotere
objecten, zoals bankjes, niet over zaadjes.
En dan is er natuurlijk ‘verboden toegang’:
je mag niet zomaar het land van iemand
anders opgaan. Meestal is wel goed te zien
of een gebied particulier bezit is; er staat
bijvoorbeeld een bordje, of een hek. In het
*

In 2022 zal deze wet opgaan in de Omgevingswet.

Burgerlijk Wetboek (boek 5) staat dat je
eerst toestemming moet vragen voordat je
op de grond van iemand anders komt.
Als iemand eigenaar is van een
stuk grond, is hij ook eigenaar van de
beplanting die erop staat. Volgens de wet
moet je dus eerst aan de eigenaar van de
grond vragen of je iets mag planten.
Leg je zonder toestemming een tuintje
aan op de grond van een particulier? Als
die ander daardoor schade lijdt, moet je de
kosten vergoeden. Als je door het tuinieren
de grond of planten op het terrein van een
ander vernielt, wegmaakt, beschadigt of
onbruikbaar maakt, dan is dit een misdrijf
en kun je zelfs strafbaar zijn (artikel 350
Wetboek van Strafrecht). Om strafbaar
te zijn, moet je iets opzettelijk hebben
vernield of beschadigd. We kennen geen
voorbeelden dat deze wet is toegepast bij
guerrilla gardening.

Meer over waarom dit zo
is lees je op bladzijde 51.

Er is wel een duidelijke grens: ga niet met je tuinplanten aan de slag in een natuurgebied!
Als je voor het eerst nadenkt over guerrillatuinieren zullen er vast veel twijfels door je
hoofd flitsen. Kan ik beboet of zelfs gearresteerd worden vanwege guerrilla gardening?
Kan de eigenaar van de grond het als vernieling beschouwen? Stel dat ik word opge
pakt, kom ik dan in de problemen bij mijn baas?
We kunnen je geruststellen: er is geen wet die zegt dat je geen tuinen mag aanleg
gen. Sterker nog, in veel gevallen kun je volkomen legaal aan de slag!

Van guerrillazaaien rond een boom tot het aanleggen van een volledige buurttuin, je
mag helemaal losgaan.

Hoe maak je van guerrilla gardening een succes voor de buurt, voor dieren en planten,
en voor jezelf? Denk bijvoorbeeld aan deze zaken voordat je aan de slag gaat:
v Gebruik je gezonde verstand om te bepalen wat passend is.
v Praat met de mensen in de buurt en leef je in. Wat past bij de omgeving? Welke plan
ten zie je vooral in de particuliere tuintjes; met wat voor bloemen zou je de mensen
blij en dus enthousiast maken voor jouw guerrillaactie?
v Gebruik creativiteit en humor in je tuinen.
v Laat de plek mooier achter dan je hem aantrof. Ruim bijvoorbeeld zwerfafval op,
veroorzaak geen overlast, verniel geen eigendom van een ander.
v Gebruik planten die geen of weinig onderhoud nodig hebben. Dat zijn planten die
goed groeien zonder snoeien en die het goed doen op die bepaalde plek.
v Heb tijdens je acties oog voor natuur en biodiversiteit. Als het even kan gebruik je
biologische zaden van inheemse soorten. Zorg ervoor dat je geen agressieve soor
ten verspreidt die andere soorten verdringen (invasieve exoten). Beperk je met het
gebruik van tuinplanten tot de bebouwde kom zodat je de natuur met rust laat.
Casper uit Amsterdam:
Kies je voor een guerrillatuin, behandel deze dan met zorg en aandacht. Begin klein
en kijk wat er gebeurt. Test en experimenteer. Krijgen mijn bloemen genoeg ruimte,
zitten er ziektes in? Toon respect voor de natuur en luister goed naar wat die jou vertelt.
De natuur laat zich niet pushen! Vervolgens: houd het netjes en afvalvrij en haal dode
takken weg. Je tuintje vraagt om aandacht en liefde.

Het is zonde als je afknapt op guerrilla gardening doordat het mislukt. Onze belangrijk
ste guerrilla gardeningtip: begin dicht bij huis. Kijk eerst naar welke kansrijke plekken
er in de buurt zijn. Zo vind je plekken die beleidsmakers van de gemeente meestal over
zouden slaan. Je kent je eigen straat het beste.
Brede stoep? Haal voor je huis een paar tegels uit de stoep en leg een geveltuin aan.
Beplant een kale boomspiegel. Of versier jouw straat met gevulde bloembakken. Het
kan allemaal! In sommige gemeenten kun je hier zelfs subsidie voor krijgen.

Ben je intussen ervaren in tuinieren en mensen en
thousiast maken? Bekijk dan met een kritische blik je
buurt. Waar is het verwaarloosd of versteend en kan
het wel een bloemeninjectie gebruiken? Een stenig
buurtplein? Een betonnen schoolplein? Een groot
project als dit kun je het beste samen met je buurtge
noten en in afstemming met de gemeente opzetten.

Lonkt het grote avontuur? Ga dan op pad voor een
eenmalige guerrillaactie en strooi zaadjes of plant
bloembollen. Dit kan ook prima verder van huis, om
dat er weinig of geen beheer nodig is. Denk bijvoor
beeld aan de kale rand van een heg of het midden
van een rotonde. Staat er een hek om het gebied?
Maak een bloembom (een bolletje met zaden en
compost) en verander jezelf in een bommenwerper.
De ‘bollenstreek’, in het voorjaar een
cadeau aan de buurt

Lees hierover meer
in hoofdstuk 5.

Guerrillatuinieren is constructief en probeert de omgeving mooier te maken. Maar
smaken verschillen, wat één persoon een prachtige bloemenzee vindt, kan voor ie
mand anders een ‘zooi onkruid’ zijn en een teken dat de buurt verloedert.
We gaan je geen regels geven voor guerrilla gardening. Het uitgangspunt van onze
beweging is immers dat jij zelf het verschil maakt in je buurt, dus jij besluit zelf wat je
doet. We willen je wel wat overwegingen meegeven.
Bij guerrilla gardening gaat het om het mooier en fijner maken van de ruimte om
ons heen. Volg bij het bedenken van activiteiten je eigen morele kompas. Vraag jezelf af:
maak ik een plek mooier dan hij was? Als het antwoord JA is, zeggen wij: ‘Ga ervoor!’

Lees hierover meer
in hoofdstuk 6.

Wat voor soort actie past bij jou?

Lees hierover meer
in hoofdstuk 7 en 9.

Je morele kompas

Wat voor guerrilla
gardening type ben jij?
Test jezelf!

Je hebt nu een hoop gelezen over guerrilla gardening. Maar... hoe past dit bij jou?
Doe de test en kom erachter welk type guerrilla gardener jij bent! Dus… pak een
potlood erbij en ga aan de slag.

A:
B:
C:
D:

Is lekker onderhoudsvrij betegeld.
Heeft voornamelijk tegels, met hier en daar een pot met planten.
Is best groen, en in de zomer opgefleurd met gezellige bloemen.
Oh man! Is een jungle! Ik pas er zelf nauwelijks meer bij!

A:
B:
C:
D:

Geen. Ik heb geen groene vingers, geloof ik.
Ik huur meestal iemand in. Af en toe doe ik zelf een knipje of een plukje.
Elk weekend. Een beetje aanklooien buiten is superontspannend voor me.
Groene vingers, groen hart; als ik niet oppas kom ik nergens anders aan toe!

A: Prima. Er staat een boom. Klaar.
B: Jeetje, nooit op gelet eigenlijk...
C: Ik vind bomen in de wijk prettig, maar er ligt wel vaak hondenpoep en zwerfvuil
omheen.
D: Oh, boomspiegels, ja, daar gooi ik wel eens zaadjes in. Wie weet groeit
er wat leuks uit.

A:
B:
C:
D:

Geen idee. Zoals ik al zei: ‘Ik doe niet aan groen.’
Geef ik de moed al snel op: ‘Zie je wel, ik kan dit dus niet.’
Baal ik als een stekker, maar probeer ik het nog eens.
Tja, in de natuur lukt niet alles meteen zoals je wilt. Ik probeer nét zo lang tot ik
een soort gevonden heb die wel wil groeien.

Bekijk nu welke letter je het meeste hebt
ingevuld. En? Wat voor type ben jij?

Vooral : Onbeschreven blad
Oké, plantjes, natuur, niet zo jouw ding.
Begrepen. Type ‘nooit geleerd’, ‘niet
toegewijd’, ‘geen geduld voor’? Wat de
reden ook is, wij beschouwen jou als een
onbeschreven blad!
Onze tip: team up! Zoek een maatje
met meer groenervaring en ga helpen.
Gezellig. Begin bijvoorbeeld met alleen
water geven. Ook superbelangrijk, en
wie weet ontdek je tóch ineens een
groene vinger(top)?

Vooral : Liefhebber
Jij houdt van natuur. Je eigen
buitenruimte is bloemig en gezellig.
Onze tip: guerrilla gardening is de
perfecte volgende stap. Maak het op
straat nét zo leuk als bij jou thuis en
laat insecten en mensen meeprofiteren.
Wees een voorbeeld, wie weet wie zich
spontaan bij je aansluit!
Vooral : Ambassadeur
Wow! Jij bent echt een ambassadeur van
groen. Fantastisch.
Onze tip: jouw groene vingers kun
je inzetten om anderen te helpen.
Organiseer eens een straat-event, waarin
jullie als buurtgenoten een hele hoop
boomtuintjes in één keer aanpakken.
Of bekijk samen met de buurt welke
plek jullie kunnen omtoveren in een
buurttuin. Trek de stoute schoenen aan
en deel je kennis. Wat zal het gezéllig
worden daar bij jullie! En alvast bedankt
namens de bijen en vlinders.

Vooral : Aarzelende beginner
Groen om je heen vind je fijn. Maar het
zelf doen, vind je nog lastig. Misschien
deed je ooit een groene poging die mis
lukte. Hierna de moed laten zakken?
Onze tip: begin klein en stop eens een
paar zaadjes in de grond. Scharrel een
Iedereen kan bijdragen aan een groene buurt, zelfs
leuk groepje enthousiastelingen bij
elkaar en doe het samen. Heb je meteen als tuinieren fysiek niet (meer) lukt. Bijvoorbeeld
door buren enthousiast te maken, met de
weer even een frisse neus gehaald!
gemeente te overleggen, te zorgen voor koﬃe
tijdens een klusdag of flyers of foto’s te maken.

