
 

 

 

 

 

Een nieuwe minituin in een kale boomspiegel 

Een boomspiegel ligt om de stam van de boom. Het is vaak een open stukje grond. Er liggen hier 

veel wortels van de boom. U mag zelf in een kale boomspiegel een minituin maken. Dit fleurt het 

straatbeeld op en het is ook goed voor mens en natuur. Door te kiezen voor bloemen en kleurrijke 

planten is het een nieuwe plek voor vlinders en bijen. 

 

Geen toestemming nodig, wel melden 

Wilt u een boomspiegel adopteren? Leuk! U heeft geen toestemming nodig om een kale 

boomspiegel (of een boomspiegel vol met onkruid) te adopteren. Melden is voldoende door aan te 

geven wat de precieze locatie van de boomspiegel is. U kunt dit doen via e-mail 

groen@wassenaar.nl.  De gemeente zorgt dan voor een markering bij de boomspiegel, waardoor 

het voor iedereen duidelijk is dat de boomspiegel is geadopteerd. De gemeentelijke medewerkers 

of aannemers voeren dan ook geen onderhoud meer uit aan de boomspiegel.  

 

Spelregels boomspiegel:  

• De boomspiegel wordt met groen ingericht. 

 De grond mag met maximaal 5 cm tuinaarde worden aangevuld. Het is beter om geen 

extra grond toe te voegen.  

 Er mogen zonder akkoord van de gemeente geen tegels worden verwijderd om de  

boomspiegel te vergroten. 

 Boomwortels mogen niet worden beschadigd of verwijderd. 

 De boomspiegel wordt voldoende onderhouden (de gemeente hanteert hiervoor 

maatstaven). 

 De volgende planten kunnen niet worden aangeplant: 

klimplanten 

planten die irritaties op de huid opleveren (bijvoorbeeld brandnetel of berenklauw) 

 De planten mogen niet meer dan 30 cm over de rand uitsteken. 

 De boomspiegel moet voor de gemeente en nutsbedrijven altijd bereikbaar zijn voor 

werkzaamheden. Als er schade optreedt, kan deze niet op de gemeente of de nutsbedrijven            

worden verhaald. 

 De beplanting wordt bij boomspiegels op hoeken niet hoger dan 80 cm zijn zodat het zicht van 

het verkeer hierdoor niet wordt belemmerd.  

 Op de voetpaden moet altijd een vrije doorgang zijn voor voetgangers, kinderwagens, 

rolstoelen, rollators en mensen met een visuele beperking. 

 De openbare verlichting moet zichtbaar blijven. 

 Het onderhoud aan de bomen zelf wordt door de gemeente gedaan. 
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 Als de boomspiegel niet (meer) voldoet aan de randvoorwaarden dan kan de gemeente de 

boomspiegel weer in de oude staat herstellen. In principe wordt dan eerst contact opgenomen 

met de desbetreffende adoptiehouder. 

 In straten waar de gemeente al beplanting heeft aangebracht in de boomspiegel moet eerst 

overlegd worden met de gemeente. 

 

U onderhoudt een boomspiegel en gaat verhuizen? 

Misschien willen de nieuwe bewoners of uw buren het onderhoud overnemen? Als dit niet het geval 

is wilt u dan contact opnemen met de gemeente? De gemeente neemt de boomspiegel dan weer 

terug in onderhoud. Het kan zijn dat dan de bestaande beplanting wordt verwijderd. Het is niet 

mogelijk hiervoor een vergoeding te ontvangen. 

 

Advies 

Wilt u advies van de gemeente voor het adopteren van een boomspiegel? Neemt u dan contact met 

ons op via groen@wassenaar.nl.  
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