Beplant een boomspiegel; vergroen je straat!
Een minituintje voor de deur
Vind je je woonomgeving wat stenig of grijs? Maak je straat groener door een boomspiegel te beplanten
en zo een “minituintje” te maken
Een boomspiegel is een stukje grond rondom de stam van een boom in een straat

Voordat je begint: basisregels
Als je een boomspiegel gaat beplanten, zijn er een paar
regels waar je je aan moet houden.
•

Plant geen klimplanten, bomen of struiken.

•

Kies bij de beplanting geen planten die diep wortelen of
over de stoep gaan hangen.

•

Gebruik geen giftige of stekelige planten.

•

Het aanbrengen van hekjes, muurtjes of opstaande
randen e.d. zijn niet toegestaan.

•

•

Als je verhuist en niemand anders in de straat wil of kan
de verzorging van de boomspiegel op zich nemen, moet je
de beplanting uit de boomspiegel verwijderen.
Bij werkzaamheden aan straten, stoepen, kabels en
leidingen e.d. kan het zijn dat het boomspiegeltuintje
in de weg ligt. De gemeente probeert dan de tuin te
behouden, maar dat kan helaas niet altijd. De gemeente
draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele
beschadiging of verwijdering van de beplanting in de
boomspiegel.

•

De boomwortels mogen niet worden beschadigd of
verwijderd.

•

je mag geen tegels verwijderen om een boomspiegel te
maken

Hoe maak ik een boomspiegeltuintje?
Voordat je een boomspiegel gaat beplanten, moet je hiervan melding maken bij de eigenaar van de boomspiegel/boom. Vaak zal dit de
gemeente Tilburg zijn. Het toestemming vragen en het gebruiken van de boomspiegel is gratis. Je kunt je melding doorgeven door een
mailtje te sturen naar natuur_groen@tilburg.nl. of door te bellen met de gemeente (tel: 14013). Ook voor andere vragen over jouw
boomspiegeltuintje kun je hier terecht.

Stap 1

Verwijder al het vuil en het onkruid.

Stap 2

Maak de grond los, zonder dat je hierbij boomwortels raakt of beschadigt. Het heeft de voorkeur
om geen grond toe te voegen. Soms is het echter nodig de grond vruchtbaar te maken. Doe dit door
tuinaarde of potgrond te vermengen met de bestaande grond. Zorg er in dat geval voor dat de grond
maximaal 5 cm hoger komt dan de bestaande situatie. Meer grond (hoger dan 5cm) is slecht voor de
boom en is daarom niet toegestaan.

Stap 3

Zet plantjes in de boomspiegel. Je kunt er ook voor kiezen om de grond in te zaaien of bloembollen in
de grond te doen.

Stap 4

Geef regelmatig water.

Het beste resultaat krijg je bij jonge bomen. De boomwortels nemen dan nog niet veel ruimte in en de kroon van de boom laat nog veel licht
door voor de planten in de boomspiegel.
LET OP: sommige boomspiegels zijn niet geschikt omdat ze vol liggen met wortels of omdat er weinig losse grond is. Andere bomen hebben
al onderbeplanting, ook deze komen niet in aanmerking voor een boomspiegeltuintje.
Als de plantjes nog heel klein zijn, of als je de boomspiegel hebt ingezaaid is het voor de aannemer die het reguliere onderhoud doet soms
niet duidelijk dat ze hier niet moeten schoffelen. Je kunt dit duidelijk maken door bijvoorbeeld een briefje aan een paaltje of vlaggetjes in de
grond te steken.

Iets doen voor de vogels, vlinders en insecten?
Het beplanten van een boomspiegel is goed voor vogels en
insecten. Het groen trekt vogels aan (voedsel, schuilplaats) en
insecten zorgen voor bevruchting van bloemen. Lavendel is
bijvoorbeeld erg geliefd bij hommels en vlinders. Wil je wat doen
voor de vlinders en insecten? Vraag advies bij je tuincentrum
welke soorten planten het meest geschikt zijn.

Onderhoud van jouw boomspiegeltuin
De straat en boomspiegel blijft mooier als je de boomspiegel
goed onderhoudt.
•

Geeft de planten regelmatig water. Ook als het geregend
heeft kan het bij de boomspiegel toch nog droog zijn.

•

Zorg ervoor dat de beplanting niet over de stoep hangt.
Snoei het anders terug. Op deze manier hebben voetgangers er geen hinder van.

•

Haal uitgebloeide bloemen weg. Dit stimuleert de groei en
bloei.

•

Verwijder onkruid en zwerfvuil.

•

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Welke planten zijn het meest geschikt?
Je gaat planten tussen de wortels van een boom. Daarom kun je niet kiezen voor beplanting dat diep wortelt. Maar ondanks dit blijven
er nog voldoende geschikte plantsoorten over. Vraag eventueel advies bij je tuincentrum.
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