
Als je met de GrowApp je boom elk seizoen van precies dezelfde plek 

fotografeert ontstaat een uniek filmpje van de spectaculaire 

verandering die bomen gedurende het jaar doormaken met het wisselen 

van de seizoenen. Als je lang genoeg foto’s maakt zie je de boom zelfs 

groeien! Hoe mooier het filmpje hoe groter de kans dat je boom viraal 

over het internet gaat en door duizenden mensen gedeeld wordt. 

Help je boom een handje en deel je filmpje via sociale media.

Download de GrowApp op je smartphone via

www.growapp.today

of direct in de store:

iPhone: download in de Appstore

1.
Android: download in de Playstore

Als je onderstaande handleiding volgt, komen jouw foto’s en filmpjes automatisch op de website 
www.growapp.today

laat iedereen 

zien hoe jouw

boom groeit

Ga verder op 

achterzijde..

In dit project kies je een boom die je gaat volgen



Druk op de camera rechtsonder in het beeld, 

kies de juiste positie van de boom en druk op 

het plaatje van de camera midden in het scherm.

De foto is genomen en wordt getoond. 
a) Niet tevreden? Druk op het pijltje terug.

b) Wel tevreden? Type bij ‘Omschrijving...’: 

    #mijnboomfeestdag
   

Typ eventueel iets anders dat je wil vertellen over de boom of 

over wat je hebt meegemaakt op de Boomfeestdag

Ga naar jouw boom waarvan je een foto wil 

maken en bepaal een goede fotolocatie:

a) Zet je GPS aan.

b) Kies een veilige plaats (niet midden op de weg).

c) Met de zon in de rug krijg je de beste foto's.

d) Kies een herkenbaar punt. Je kunt de foto later terugvinden door de stip op de kaart te 

zoeken, maar de (GPS) locatie is niet altijd heel nauwkeurig. Zet daarom in de omschrijving bij 

de eerste foto een korte uitleg van waar de foto genomen is (bijvoorbeeld: voor lantaarnpaal).

e) Hou rekening met de groei van de boom in de komende jaren. Zorg dat er wat ruimte aan 

de bovenkant van de foto is waar de boom in past als hij bij latere foto's gegroeid is. 

2.

3.

4.

Verstuur de foto door op de pijl te drukken.
Op de kaart in de GrowApp staat nu op de plaats waar je een foto hebt 

gemaakt een stipje. Als je daarop drukt krijg je jouw foto in beeld. Je 

foto staat ook zichtbaar op de kaart op Boomfeestdag.nl. 

1. 4.

5.
2.

3.

5.

Ga later in het jaar terug 

naar je boom. Open de 

GrowApp op je telefoon. Klik 

op het stipje op de kaart 

waar de foto van jouw boom 

staat. Je ziet nu de foto die 

je eerder gemaakt hebt. 

De foto is genomen.

a. Niet tevreden? Druk op het 

pijltje terug.

b. Wel tevreden? Typ eventueel iets 

dat je wil vertellen over de boom 

bij ‘Omschrijving…’

Verstuur de foto door 

op de pijl te drukken.

6.
Wacht even. Je ziet nu de oude en de

nieuwe foto afwisselend vertoond 

worden. Dit is je eerste filmpje.

Kun je het verschil goed zien?

7. Iedere keer als je een nieuwe foto 

toevoegt wordt je filmpje langer.

Druk op het knopje met de 

camera en het plusje 

rechtsonder in jouw foto. 

Je ziet nu de oude foto en de 

nieuwe foto door elkaar 

heen. Probeer je telefoon 

zo te houden dat de beide 

foto’s precies over elkaar 

heen liggen.

Druk op de camera button.

www.boomfeestdag.nl/growapp  


