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Maak van ’t boomvak
jouw bloembak!

www.utrecht.nl/boomspiegel

Met de actie ‘Maak van ’t boomvak jouw bloembak’ 

bieden wij u de mogelijkheid de boomspiegel voor 

uw woning te adopteren en er een mooie minituin 

van te maken. In deze folder vindt u tips over hoe u 

dat aan het beste kunt aanpakken en welke planten 

geschikt zijn.  

Wat zijn de spelregels?
Als u rekening houdt met de spelregels heeft u geen toestemming van de 

gemeente nodig. Voeg liever geen grond toe. Als het toch moet, dan maximaal 

10 cm compostaarde. In sommige situaties is het handig om de boomspiegel 

af te schermen. U mag de boomspiegel af en toe bemesten met natuurlijke 

mest, maar u mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Meer informatie?
Op http://www.utrecht.nl/boomspiegel vindt u meer informatie over 

zelfbeheer, boomspiegels, geveltuinen en plantenbakken. U vindt daar ook 

voorbeelden van boomspiegels en een uitgebreide lijst met geschikte soorten.
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Wat is een boomspiegel?
Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van een boom in 

een straat.

Waarom adopteren?
‘Groen’ maakt de stad aantrekkelijk. Het brengt kleur en geur en brengt 

natuur dichterbij. Een ‘groene’ straat trekt vogels en vlinders. Straten met 

bomen maken door kale stammen soms geen groene indruk. Dat kunt 

u veranderen! Beplanting in de boomspiegel is een prima manier om de 

straat op te fleuren. In deze folder staat hoe u de boomspiegel voor uw 

deur kunt aanpakken.

Hoe beplant u een boomspiegel?
Verwijder vuil en onkruid. Maak daarna de grond los, zonder daarbij de 

boomwortels te raken. 

Daarna kunnen planten, zaden of bollen de grond in. Kies geschikte 

planten. Geef de planten bij droogte water. Het beste resultaat bereikt 

u bij jonge bomen. De wortels nemen dan nog niet veel ruimte in en de 

kroon laat nog genoeg licht door voor planten in de boomspiegel.

Welke planten zijn geschikt voor een boomspiegel?
U gaat planten tussen de wortels van de boom. Daarom kunt u geen soorten kiezen die 

diep wortelen, maar er blijven genoeg geschikte soorten over. Allerlei soorten bollen, 

zoals blauwe druifjes, krokussen, narcissen, sneeuwklokjes en tulpen zijn geschikt. 

U kunt ook eenjarige zomerbloemen, zoals bolderik, driekleurig viooltje, goudsbloem, 

klaprozen, vergeet-mij-nietjes en wilde ridderspoor zaaien. Ook eenjarige planten, 

zoals afrikaantje, goudsbloem, muurbloem, sleutelbloem, vergeet-mij-nietje, cosmea en 

viooltje zijn geschikt. 

Op schaduwplaatsen kunt u vaste planten, zoals bos-vergeet-me-niet, kleine 

maagdenpalm, lievevrouwebedstro, breed longkruid, kruipend zenegroen, maarts 

viooltje, ooievaarsbek en vrouwenmantel gebruiken. Voor zonnige plaatsen zijn vaste 

planten als cosmea, herfstaster, kattenstaart, kleine maagdenpalm, lavendel, marjolein, 

margriet, salie, steenanjer, tijm, wilde marjolein en zeepkruid geschikt.


