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Boomspiegels Kaag en Braassem 
 

Inleiding 

Een boomspiegel is een stukje grond rondom een boom. Vaak is dit stukje onbegroeid, wat jammer is. 

Je kunt hier namelijk heel leuk een klein tuintje van maken. Dus zijn er boomspiegels in jouw straat die 

leeg zijn? Zet plantjes in de boomspiegel!  

 

Neem van tevoren wel even contact op met de wijkbeheerder van MeerWonen om je plannen te 

melden. Dat kan via dit mailadres: wijkbeheer@stichtingmeerwonen.nl. De grond rondom een boom is 

namelijk van de gemeente. De wijkbeheerder kijkt of de grond geschikt is om planten in te zetten en 

denkt met je mee over geschikte planten. Ook vertelt hij of zij je hoe je moet planten zonder de 

boomwortels te beschadigen. Tenslotte kan de wijkbeheerder de boomspiegel aanmelden bij de 

gemeente. Je planten worden dan niet door de gemeente weggehaald.  

Extra tip: Zijn er geen boomspiegels in de buurt? Vaak kan er meer dan je denkt en staat de 

gemeente hier ook voor open. Neem dus altijd contact op met de wijkbeheerder van MeerWonen. 

 

Wanneer je toestemming hebt, kun je het stappenplan hieronder volgen. Hou daarbij wel altijd 

rekening met de spelregels. 

 

Hoe leg je een boomspiegel aan? 

 

• Stap 1: Bekijk de kansen met de wijkbeheerder 

Heb je via het mailadres laten weten dat jij een boomspiegel wilt aanplanten? De wijkbeheerder neemt 

dan contact met je op. Met hem of haar kun je jouw plannen bespreken. Aan de hand van een 

checklist kijken jullie of de plannen mogelijk zijn. Heb je toestemming? Dan kun je aan de slag met de 

volgende stappen! 

 

• Stap 2: Maak een beplantingsplan 

Je kunt gebruik maken van voorbeeldplannen óf zelf een plan maken. De Guerilla Gardeners hebben 

een plantlijst en drie voorbeeldontwerpen uitgewerkt. Maak je zelf een plan? Laat dat wel van tevoren 

weten aan de wijkbeheerder. Sommige planten passen namelijk niet in een boomspiegel. Bijvoorbeeld 

omdat ze de boom aantasten, of omdat ze snel woekeren. Je kunt hier klikken voor de plantlijst en  

voorbeelden van De Guerilla Gardeners en deze kopiëren of gebruiken als inspiratie. 

 

Maak je liever zelf een plan? Gebruik dan onze tips 

- Let er op dat de planten die je kiest passen bij de situatie. Is er veel schaduw, of juist veel zon? Hou 

daarmee rekening als je planten kiest.  

- Kies planten die niet te groot worden. Hoge planten kunnen omvallen en op de stoep belanden 

waardoor ze de doorgang belemmeren. Dat mag niet gebeuren. 

- Kies planten die op verschillende momenten bloeien, zo heb je elke moment van het jaar kleur. 

- De boomspiegels van jonge bomen zijn het meest geschikt voor beplanting. De wortels van de 

boom nemen dan nog niet alle voedingsstoffen uit de grond weg en er is nog niet al te veel schaduw 

van de boom zelf. 

- Bloembollen zoals blauwe druifjes, krokussen, narcissen, sneeuwklokjes en tulpen. Sommige 

soorten zijn geschikt voor verwildering en komen dus elk jaar terug. 
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- In de zomer kunnen eenjarigen geplant worden. Geraniums, afrikaantjes of lobelia kunt u planten, 

maar u kunt ook in het voorjaar een veldboeketmengsel zaaien. 

- Voorbeelden van vaste planten (meest bodembedekkers) of jaarlijks terugkerende planten zijn: 

vergeet-mij-nietje, maagdenpalm, lievevrouwebedstro, ooievaarsbek. 

- Sommige kruiden zullen het ook goed doen. Denk daarbij aan rozemarijn, tijm of marjolein. 

- Geef de planten water, zoals u ook doet met uw planten in uw tuin of op uw balkon. 

- Onkruid wieden hoort erbij als u de boomspiegel netjes wilt houden. 

 

• Stap 3: Tijd om te planten!  

Dan is het tijd voor het leukste onderdeel! Het plaatsen van de planten. Welke plantjes gaan er in jouw 

boomspiegel? Omdat een boom veel water verbruikt, kies je het beste planten die goed tegen droogte 

kunnen. Wil je direct aan de slag in jouw boomspiegel.  

 

• Stap 5: Onderhoud je boomspiegel 

De boomspiegel moet je zelf onderhouden. Geef de planten in de boomspiegel in elk geval regelmatig 

water. Door de takken en bladeren van de boom kan het regenwater niet altijd goed de planten 

bereiken. Waar het onderhoud van de boomspiegel nog meer aan moet voldoen, lees je in de 

spelregels die de gemeente heeft opgesteld. Bezig zijn in je boomtuin levert geheid praatjes op. Je 

kunt buurtgenoten vertellen wat je doet. Het is gezellig en ook goed voor het draagvlak voor je tuintje. 

Spelregels 

- De boomspiegel is een initiatief van minimaal twee bewoners die op twee verschillende 

adressen wonen. Dat kunnen bijvoorbeeld twee buren zijn. Liever nog de betrokkenheid van 

een groep mensen in de buurt. 

- Groen mag ook geadopteerd worden. 

- De grond blijft eigendom van de gemeente Kaag en Braassem. 

- De boomspiegel voldoet aan de beeldkwaliteit van de gemeente. Dat betekent concreet: 

o De planten in de boomspiegel hangen maximaal een halve stoeptegel over de rand 

van de boomspiegel.  

o De stoep blijft begaanbaar en minimaal 0,90 meter (3 stoeptegels) breed. 

o De boomspiegel wordt onderhouden; onkruid wordt verwijderd. 

o De boomspiegel veroorzaakt geen overlast voor andere bewoners van de straat. 

o Voldoet de boomspiegel niet aan deze eisen? Dan ontvangt u een waarschuwing. Bij 

een tweede waarschuwing wordt de beplanting uit de boomspiegel verwijderd. 

- Je mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken in de boomspiegel. 

- De boom is leidend. Beschadig deze niet. 

- Geen giftige besjes/ stekelplantjes. 

Geen klimplanten, de bomen moeten geïnspecteerd kunnen worden en dat kan niet met dat 

soort planten.  

- In de boomspiegel werk je alleen met een handschepje, en niet met groot of elektrisch 

materiaal. Zo zorg je ervoor dat je de wortels van de boom en eventuele kabels en leidingen 

in de bodem niet beschadigd.  

- De beplanting in de boomspiegel ligt op dezelfde hoogte als de omliggende stoeptegels. Je 

hoogt de grond in de boomspiegel dus niet op. Ophogen kan nadelig zijn voor de boom, 

omdat de wortels dan minder zuurstof krijgen. (Dus ook geen bak maken van de wortels en 

die dan vullen met zand). 
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- In de boomspiegel zet je alleen planten. De boomspiegel is geen plek voor bankjes, 

fietsenrekken, een prullenbak of ander straatmeubilair. 

- De gemeente Kaag en Braassem voert regelmatig onderhoud uit aan bomen. Het kan 

gebeuren dat jouw boomspiegel bij dit onderhoud beschadigd. De gemeente is hier niet voor 

aansprakelijk. 

- Om te voorkomen dat de nieuw aangeplante boomspiegels worden om geschoffeld wil de 

gemeente graag weten wat waar gedaan is. Dit wordt gedaan door de wijkbeheerder van 

MeerWonen. Dan kan de gemeente deze locaties doorgeven aan de buitendienst, zodat daar 

niet geschoffeld wordt.  

 

 

 


