Hoe start ik een boomtuintje?
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STAP 1: Doe de check. Is de boomspiegel geschikt?






Is de boom ouder dan 5 jaar?
Zijn er geen (of weinig) oppervlakkige wortels zichtbaar?
Blijft de doorgang naar een parkeervak vrij?
Is het een monumentale boom? Zo ja, dan is adoptie niet mogelijk
Er is geen sprake van een verharding of rooster rondom de boom

Bij twijfel stuur een foto naar info@groenebuurten.nl óf doe een online check op de
website van Guerilla Gardeners: Test je boomspiegel - Guerrilla Gardeners.

STAP 2: Adopteer de boomtuin
Dit kan gratis via de website van de gemeente. Op deze manier wordt jouw boomtuin
geregistreerd en wordt duidelijk dat jij degene bent die verantwoordelijk is voor dit
stukje openbare ruimte. Op deze manier is er ook minder kans dat er door groenbeheer
in de boomtuin wordt geschoffeld. Adopteer een boomtuintje - Gemeente Amsterdam.

STAP 3: Begin, al is het klein
 Maak de grond onkruidvrij en verwijder afval
 Erg droge grond of veel zand? Graaf dan een deel af en let hierbij goed op dat
de boomwortels niet worden beschadigd. Als het om erg droge grond gaat kan
na aanplant een mulch-laag worden aangebracht (3-5 cm).
 Hark de grond licht op.
 Voeg vervolgens compost/potgrond toe.
 Plant de gewenste planten (zie stap 4).
*Mulch kan bestaan uit o.a. afgevallen bladeren, takjes, houtsnippers.

STAP 4: Kiezen voor beplanting
 Plant bij voorkeur alleen planten die in Nederland voorkomen (inheemse
plantensoorten).
 Kies voor ondiep-wortelende planten zoals bodembedekkers of bollen.
 Plant geen giftige of woekerende planten (zoals bamboe).
 Naast voet- en fietspaden mogen geen planten of struiken met stekels of
doornen staan.
 Overhangend groen mag de doorgang niet beperken. U bent verantwoordelijk
planten tijdig te snoeien.
 Verkeersdeelnemers moeten goed zicht op de weg hebben. De hoogte of
grootte van de beplanting mag het zicht niet belemmeren.
STAP 6 (OF STAP 2): Betrek je buren
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Wil je meerdere boomspiegels in de straat opfleuren? Of wil een boomspiegel
uitbreiden? Betrek dan je buren en start een bewonersinitiatief. Dat werkt als volgt:
 Een bewonersinitiatief wordt gedragen door een groep van ten minste 3
buurtbewoners.
 Maak een plan van de door jullie gewenste vergroening.
 Ligt jouw buurt in van de gewenste activiteiten d.m.v. een flyer, straatapp of
buurtbijeenkomst.
 Dien je voorstel + begroting na overleg met de buurt in bij GroeneBuurten voor
advies en een mogelijke financiële bijdrage.
 In geval van uitbreiding van de boomtuin dient ook de gemeente te worden
ingelicht en akkoord te geven.
 Na akkoord kan er gezamenlijk worden gestart met vergroening! Misschien zelfs
met een gezamenlijke plantdag.

Tips en Tricks
Als de boomtuinen eenmaal zijn aangelegd is het ook belangrijk dat deze goed worden
onderhouden. Daarom een aantal tips:
-

-

-

Denk aan watergeven van de tuin op de droge dagen. Misschien lukt het met
een gieter of een tuinslag vanuit huis? Ook kan worden gedacht aan een
regenton.
Hoog de boomspiegel niet op met meer dan 5 cm aarde en zorg dat de
stamvoet kaal blijft, zo krijgen wortels voldoende lucht.
Kies voor een omheining om fietsparkeren of hondenpoep tegen te gaan. De
omheining mag niet hoger zijn dan 10cm en de doorgang naar een
parkeerplaats blokkeren.
Meng ieder jaar een dunne laag compost (zo’n 1 cm) door de bovenste laag
grond.
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