De gemeente blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de boomspiegel. Zij grijpt in als
u het onderhoud van de boomspiegel verwaarloost. Ook zal de gemeente het
onderhoud aan de boom en de verharding blijven uitvoeren. Uiteraard zal dit zo
zorgvuldig mogelijk gebeuren. Mocht er onverhoopt toch schade aan uw planten
ontstaan, dan kunt u de gemeente niet aansprakelijk stellen.

Vaste planten (voor zonnige plaatsen)
Zoals: cosmea, herfstasters, kattenstaart, kleine maagdenpalm, lavendel, marjolein,
margriet, salie, steenanjer, tijm, wilde marjolein, zeepkruid.

Hoe beplant u een boomspiegel?
Het beste resultaat kunt u bereiken bij jonge bomen. De ruimte in de boomspiegel is
nog niet volledig in beslag genomen door wortels. En omdat de kroon nog niet zo
groot is, kunt u hier ook bloemen planten die wat meer zon nodig hebben.
1. Verwijder het eventueel aanwezige
onkruid;
2. Maak de grond voorzichtig los, zonder
daarbij de boomwortels te raken;
3. Plant de bollen en/ of planten. Kies
hiervoor geschikt soorten. We geven u in
deze folder wat tips;
Lavendel
4. Geef de planten in de zomer regelmatig
water.

Cosmea

Wilt u een boomspiegel inplanten?
Stuur dan onderstaand strookje naar de afdeling

Gebroken hartje

Stadsbeheer

Welke planten zijn geschikt voor een boomspiegel?
In feite gaat u planten tussen de wortels van de boom. Dit betekent dat u geen
soorten kunt kiezen die diep wortelen. Het is belangrijk om hier rekening mee te
houden. Maar er blijven voldoende soorten over.

Naam:

Allerlei soorten bollen
Zoals: blauwe druifjes, krokussen, narcissen, sneeuwklokjes en tulpen. Als u soorten
kiest die verwilderen heeft u met één keer planten ieder voorjaar bloemen.

Postcode en Plaats:

Eénjarige zomerbloemen om zelf te zaaien
Zoals: bolderik, driekleurig viooltje goudsbloem, klaprozen, vergeet-mij-nietjes en
wilde ridderspoor (deze zijn vaak te koop in mengsels).

De boomspiegel(s) die ik wil inplanten en verzorgen liggen voor huisnummer(s):

Allerlei éénjarige planten
Zoals: afrikaantje, goudsbloem, muurbloem, sleutelbloem, vergeet-mij-nietjes en
viooltjes, cosmea.

U zorgt voor een stempel bij de genoemde boomspiegel(s), zodat duidelijk is dat ik
er voor zorg. Ik ben bekend met de spelregels die in deze folder worden genoemd.

Vaste planten (voor schaduwplaatsen)
Zoals bos-vergeet-me-niet, kleine maagdenpalm, lievevrouwebedstro, breed
longkruid, kruipend zenegroen, maarts viooltje, ooievaarsbek en vrouwenmantel.

Straat:

Telefoon:

Datum:
Handtekening:

‘Groen’ in de stad maakt onze stenige
omgeving aantrekkelijker. Het zorgt
voor kleur en geur en brengt natuur
dichterbij. In een ‘groene’straat valt
meer te beleven: zoals vogels in het
voorjaar en vlinders in de zomer.
Straten met bomen maken door de
kale stammen soms nog géén groene
indruk. Dat kan met uw medewerking
veranderen!
De grond rondom de stam van de
boom, de boomspiegel, leent zich vaak
prima om in te planten. Met deze
folder wil de Gemeente Nijmegen u
stimuleren om de boomspiegel voor
uw deur aan te pakken.
Wat is een boomspiegel?
Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van de boom, die in de
verharding staat.
Nu groeit op deze grond vaak alleen ‘on’ kruid of ligt het vol met hondenpoep en
rotzooi. Dat is bepaald geen lust voor oog en neus.
U mag dat onkruid weghalen en er planten of bollen inzetten. Uw straat wordt veel
kleuriger en aantrekkelijker.
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BOOMSPIEGELS ADOPTEREN
Mogelijkheden voor meer natuur in de stad

Wat zijn de spelregels?
Een vergunning aanvragen is niet nodig als u rekening houdt met onderstaande
punten:
• Geef aan dat u verantwoordelijk wilt zijn voor het onderhoud van de
boomspiegel(s). U krijgt dan een stempel op de stoep naast de boomspiegel.
Zodra u de stempel heeft, kunt u beginnen;
• De medewerkers van de uitvoering houden daar dan rekening mee. U voorkomt
zo dat met zorg gezaaide bloemen bij een onderhoudsbeurt weggeschoffeld
worden;
• U mag de boomspiegel niet ophogen of afgraven. Hiermee worden de wortels
beschadigd. Dit is slecht voor de gezondheid van de boom;
• Bij het planten moet u voorzichtig te werk gaan. De wortels van de boom mogen
niet beschadigd worden;
• U mag geen hekje of andere afzettingen rond de boomspiegel plaatsen;
• U mag bij het onderhoud van de planten geen chemische bestrijdingsmiddelen
gebruiken.

