
Zet 

Utrecht  

in bloei!

Saaie boomspiegel?

Leg je eigen 
zoemende 
tuin aan!

Je hebt vast een boomspiegel in je buurt; de 

ruimte rond een boom. Het is vaak een plek 

met hondenpoep of met vuilniszakken.

Verander deze plek in een feestelijk 

boeket voor bijen, vlinders én voor jezelf!  

Deze folder helpt je daarbij.



Wilde bijen, vlinders, lieveheersbeestjes, vogels... 

We zien ze graag in Utrecht. Helaas hebben veel 

van deze dieren het zwaar. Jij kunt ze op een 

eenvoudige manier helpen! 

Door het aanleggen van een boomspiegel -

tuin met bij- en vlindervriendelijke 

planten, geef je ze voedsel en een schuil-

plaats. Tegelijk maak je het gezellig voor 

jezelf en je omgeving en help je ook nog 

eens de hete zomerse stad wat afkoelen. 

En bezig zijn in je boomspiegeltuin levert 

geheid praatjes op. Zo leer je nog eens 

mensen kennen. Een win-winsituatie.

Geef jezelf en je buurt dus een cadeautje 

en leg ook een boomspiegeltuin aan.

Moeilijk? Nee hoor, ga met de stappen 

hiernaast direct aan de slag.

Weg met grijs en grauw

De voorbereiding

Adopteer je boomspiegel

Voorkom teleurstelling doordat 

de plantsoenendienst onwetend je 

 boomspiegeltuin wegschoffelt. Meld je 

boomspiegel  dus aan voor adoptie. Dat 

kan via www.zetutrechtinbloei.nl. 

 

Kies je planten

Check de omstandigheden bij de boom. 

Kies planten die hierbij passen. En ook het 

liefst planten die zijn gekweekt zonder gif. 

Denk ook aan bloembollen en bloemen-

zaadjes. Die zijn makkelijk en goedkoop.

Moeite met de juiste planten kiezen? In 

deze folder vind je een handige lijst met 

planten, de ultieme Boomspiegel Besties.

En dan,  
aan de slag!

Help  

insecten aan 

voedsel en een 

schuilplaats



Een boomspiegeltuin aanleggen, 

stap voor stap

Geschikt of ongeschikt?
Er zijn verschillende typen boomspiegels. 

Veel hiervan lenen zich uitstekend voor 

een tuintje, maar bij sommigen zou het 

wel eens een teleurstelling kunnen 

worden. 

Heb je een boomspiegel op het oog? 

Leuk! Test dan even of deze geschikt is 

voor beplanting. Dat vergroot je kansen op een 

geslaagd project. Wij deelden de soorten boom-

spiegels alvast overzichtelijk voor je in, en geven 

tips voor beplanting. En… je ontdekt meteen of je 

het zelf in je hebt. :-)

Doe de test op www.zetutrechtinbloei.nl

STAP 1 > Alles begint bij de bodem

Een gezonde bodem verhoogt de kans 

dat je boomspiegeltuin slaagt. Voeg een 

laag voedzame aarde en liefst ook nog 

wat compost toe.

Hoog de bodem niet teveel op, maximaal 

10 cm. Vermijd het ophogen direct tegen 

de stam aan.

STAP 2 > Plaats de planten of  

zaai je zaadjes

Probeer zo weinig mogelijk de boom-

wortels te beschadigen. Graaf dus voor-

zichtig en maximaal 20 cm diep. Onder 

een boomspiegel kunnen elektrici teits-

kabels, rioolpijpen etc. liggen. Als je 

weerstand voelt bij het graven, kijk dan 

eerst wat het is voordat je verder graaft. 

Zaadjes hoef je vaak niet diep te zaaien.

STAP 3 > Geef water

Vooral in het begin is het heel 

belangrijk om je boomspiegeltuin veel 

water te geven. Zeker een grote gieter vol 

water per vierkante meter per dag!  

Zodra de planten aanslaan, kun je minder 

water gaan geven. Bij een juist gekozen 

beplanting is water geven uiteindelijk 

nauwelijks nog nodig. Handig voor de luie 

tuinder!

STAP 4 > Beheer je boomspiegeltuin  

Houd je boomspiegeltuin bij, wied af en 

toe onkruid weg en voeg wat compost 

toe. Eigenlijk net als je in een gewone tuin 

zou doen. Dan blijft het er mooi uitzien en 

hebben jij en je buren er lang plezier van.

Meer  

weten?  

Kijk op  

www.zetutrecht 

inbloei.nl
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Trek dan de stoute schoenen 
aan en ga aan de slag!

Doe het alleen of pak een aantal boom-

spiegels tegelijk aan en maak er een straat-

feest met de hele buurt van. Van bloemen, 

bijen en vlinders in de wijk wordt gegaran-

deerd iedereen blij. En je draagt meteen je 

steentje bij aan het beschermen van veel in-

secten en vogels. Een mooie win-winsituatie.

Zet vandaag nog de eerste stap: kies een 

boomspiegel uit en doe de test om te zien of 

deze geschikt is of niet. 

Naar de test: www.zetutrechtinbloei.nl

TIP De grond bij een boomspiegel is vaak 

heel compact en hard. Je hebt dus echt 

goed tuingereedschap nodig. Het kan 

helpen om te gaan boomtuinieren vlak 

nadat het erg heeft geregend; dat maakt 

de bodem iets losser.

Enthousiast geworden? 

Wat heb je nodig?

Een handige checklist van spullen  

om bij je te hebben:

je planten, bloembollen of zaadjes

compost

een schepje

water

vuilniszak

Foto’s door Sara Cavalli en De Groene Buurvrouw

Maak kans op gratis zaden en planten. 

Kijk op onze website:

www.zetutrechtinbloei.nl

Wanneer ga je aan de slag?

Het ideale moment voor het aanleggen van 

een boomtuin is het najaar. De hitte is uit de 

lucht, de grond is nog warm en de droogte 

is meestal voorbij. Ideale plantomstandig-

heden. In het voorjaar kan ook, maar geef 

dan vooral in de warme perioden voldoende 

water!

✓  Planten, bloembollen  

✓  of zaadjes

✓  Compost

✓  Een schepje

✓  Water

✓  Vuilniszak

Utrecht Natuurlijk zet zich in voor 

een  groene, biodiverse stad.  

Kijk op de site voor meer informatie. 

www.utrechtnatuurlijk.nl

Met guerrilla gardening verover jij die grijze 

openbare ruimte en maak je er een groene oase van. 

Op onze website vind je handige tips en bezoek je 

inspiratietuinen. www.guerrillagardeners.nl



Meestal heb je zo’n 7 tot 9 planten per m2 

nodig. Kies 2 of 3 soorten planten en 

cluster ze voor een ‘verzorgd’ effect. 

Door bloembollen, zaden en vaste 

 planten te combineren bloeit er altijd  

wel iets in je boomspiegeltuin.

Boomspiegel Besties
Welke planten, zaadjes en bollen gebruik je 

het beste in je boomspiegel? We geven je een 

overzicht van onze favoriete planten.

Planten voor een 
lichte boomspiegel

Denk bijvoorbeeld aan een nieuw aange-

legde boomspiegel met een jonge boom. 

De planten moeten van zon houden en 

vooral ook goed tegen droogte kunnen.

Ruig klokje  
Campanula trachelium

Vlinderstruik  
Buddleja davidii white

Goudsbloem  
Calendula officinalis

Struikmalva  
Lavatera olbia ‘Rosea’

Blauwe druifjes  
Muscari botryoides

Korenbloem  
Centaurea cyanus

Echte lavendel  
Lavandula angustifolia

Stokroos  
Alcea rosea

Zonnebloem  
Helianthus annuus

7-8 60-90 cm

7-9 150-250 cm

5-11 20-40 cm

6-9 175-250 cm

3-4 15-20 cm

6-9 40-60 cm

6-8 30-70 cm

6-9 175-200 cm

7-10 40-250 cm

Alle onderstaande 
bloeiende planten 
trekken bijen en 
vlinders aan.



Op zoek naar meer inspiratie? 

Op www.zetutrechtinbloei.nl vind je een 

aantal tekeningen van beplantingsplannen.
✓  Kies bewust, kies 

biologisch

✓  Kies bij voorkeur 
inheemse zaden en 
planten voor de beste 
match met onze 
inheemse insecten

Planten voor een 
donkere boomspiegel

Denk aan een oude boom of aan een 

boomspiegel tussen hoge bebouwing. De 

planten moeten goed tegen (half) schaduw 

kunnen. Ook is het hier vaak droog.

Rotsooievaarsbek  
Geranium macrorrhizum

Gestreepte dovenetel  
Lamium maculatum ‘variegatum’

Bossalie  
Salvia nemorosa

Kruipend zenegroen  
Ajuga reptans Atropurpurea

Bosaardbei  
Fragaria vesca

Oosterse anemoon  
Anemone blanda

Kleine maagdenpalm  
Vinca minor

Struisvaren  
Matteuccia struthiopteris

Kaukasisch vergeet-mij-nietje  
Brunnera macrophylla

5-6 30 cm

5-7 20-60 cm

5-8  50 cm

5-6 10-15 cm

5-6 en 9-10 25-30 cm

3-4 10-20 cm

3-4 15-20 cm

  60-120 cm 

4-5 30-50 cm

www.utrechtnatuurlijk.nl    

www.guerrillagardeners.nl

Boom-

spiegel 

 Besties


