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Adopteer een 
boomspiegel!
Tips voor een levendige boomtuin

http://www.steenbreeknijmegen.nl


Minituintje met allerlei voordelen
 
Heb je er wel eens over nagedacht een boomspiegel in 
je straat te adopteren? Een boomspiegel is het stukje 
grond rondom de stam van een boom. Door er een 
minituintje van te maken, zorg je niet alleen voor een 
mooier straatbeeld, maar ook voor extra voedsel voor 
bijen en vlinders. Daarnaast zorgt meer groen voor een 
klimaatbestendige stad. 

In deze folder lees je hoe je een boomspiegel adopteert, hoe 
je deze aanplant en welke planten hiervoor geschikt zijn. Wij 
helpen je graag om een goede start te maken. Zo is én blijft je 
boomtuintje mooi en waardevol. 

Geschikte 
planten

Schaduw
Maagdenpalm, 
lievevrouwebedstro, 
vrouwenmantel,  
kruipend zenegroen, 
sneeuwklokje, boshyacint.

Zon
Lavendel, marjolein, tijm, 
salie, wilde marjolein, 
margriet, maagdenpalm, 
herfstaster, ooievaarsbek.

Eénjarigen
Goudsbloem, klaproos, 
viooltje, vergeet-mij-nietje, 
sleutelbloem, cosmea, 
muurbloem.

Zonder gif
Wanneer je toch bezig bent,  
dan wil je het ook goed doen,  
toch? Let daarom goed op bij  
het kopen van planten, bollen  
of zaden. Bij het kweken  
worden nog vaak giftige  
stoffen gebruikt. Die komen  
in het milieu terecht en zitten  
soms ook nog op de plant of  
bol in de winkel. Vraag daarom  
naar gifvrije producten of kies  
voor biologische kwekers. Op  
www.steenbreeknijmegen.nl  
vind je een lijst met groene  
kwekers.

www.steenbreeknijmegen.nl

Kies bewust?
 
Je staat natuurlijk te popelen om leuke planten uit te 
kiezen voor je boomtuintje. Hou er rekening mee dat een 
boomspiegel een specifieke habitat is. Sommige planten 
doen het er beter dan andere. Let in elk geval op de 
volgende punten:

• Omdat de boomwortels natuurlijk ook al in de grond 
zitten, kun je beter kiezen voor planten die ondiep 
wortelen. 

• Let op hoe groot de planten uiteindelijk worden en 
of dat op die plek zal passen. 

• Sommige boomspiegels staan een groot deel van de 
dag in de zon, andere zijn meer schaduwrijk. Kies 
daar je planten op uit (zie hiernaast). 

• Plant of zaai niet alleen eenjarigen, dan is er ook in 
de winter nog wat te zien.

• Kies bij voorkeur inheemse planten, dan heeft de 
natuur het meest aan jouw werk. Zie hiernaast voor 
een lijst met tips.

• Wil je nog een stapje verder gaan? Kijk dan ook  
naar de grondsoort in je buurt en zoek daar 
bijpassende planten bij uit.

Hoe adopteer je een  
boomspiegel?
1.  Ga naar www.nijmegen.nl en zoek op ‘boom-

spiegel’. Je vindt dan het formulier waarop 
je kunt melden dat je een boomspiegel wil 
adopteren.

2. De gemeente zet een stempel op de stoep 
naast de boomspiegel (zie foto linksonder). De 
mensen die namens de gemeente het groen 
onderhouden slaan de boomspiegel voortaan 
over bij het onderhoud in de straat.

3. Als er een stempel staat, ben jij 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
boomspiegel.

4. Aan de slag!
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Foto: Sjon.nl

http://www.steenbreeknijmegen.nl  
http://www.steenbreeknijmegen.nl
https://www.nijmegen.nl/diensten/groen-inrichten/boomspiegel-beplanten/
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Plant als een pro
 
Met deze tips steel je straks de show en krijgt jouw 
boomspiegel de best mogelijke start.

• Maak de grond klaar door andere planten te 
verwijderen en de grond iets los te maken.  
Let op dat je de boomwortels niet beschadigt. 

• Voeg liever geen extra grond toe.
• Geef planten direct na het planten water.  

Ook kun je ze in de zomer wat extra water geven. 
Maar doe dat niet te veel, dan worden ze van  
jou afhankelijk. 

• Snoei op tijd zodat de planten elkaar en 
voorbijgangers niet in de weg zitten. 

• Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. 
• Laat afgestorven planten in de herfst zo veel 

mogelijk liggen. Allerlei insecten, vogels en 
zoogdieren maken dankbaar gebruik van zulke 
voedsel- en verstopplekjes. 

Ga voor groen!
 
Heb je de smaak te pakken? Maak je omgeving dan nóg 
groener door (nog meer) stenen in je tuin te vervangen 
door planten of een groendak aan te leggen. Kijk voor 
meer maatregelen én subsidiemogelijkheden om je buurt 
of tuin groener te maken op de website van Operatie 
Steenbreek Nijmegen.

Contact
netwerk.steenbreek@debastei.nl
www.steenbreeknijmegen.nl
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https://twitter.com/debastei
https://www.facebook.com/DeBasteiGroen/
http://www.steenbreeknijmegen.nl
https://www.instagram.com/de_bastei_groen/
https://nl.linkedin.com/company/debastei

