
Bloeiende 
boomspiegels
Maak uw eigen buitenruimte 
mooier met levend groen.

Adopteer een boomspiegel.



Bloeiende 
boomspiegels

Leiden is een prachtige stad met veel 
historie en gezellige wijken en buurten,  
in het centrum en daar buiten. Als er iets 
te wensen valt, is het meer groen in de 
stad. Het ziet er fleurig uit, maar helpt ook 
om hevige regenbuien en periodes van 
droogte en hitte op te vangen.  
De gemeente investeert in groen, maar 
misschien wilt u zelf ook aan de slag? 
Bijvoorbeeld met bloeiende boomspiegels 
in uw straat. 

Uw eigen stukje groen voor  
de deur
Wilt u een boomspiegel adopteren?  
Dat betekent vergroenen met planten en 
die ook onderhouden. Laat dit dan weten 
bij de gemeente. De contactgegevens 
vindt u verderop in de folder. 
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De Leidse boomspiegel
Een boomspiegel is het stukje grond 
rondom een boom. Vaak rond, soms 
vierkant. Zo’n ruimte kan mooi 
worden opgevuld met planten:  
hoog of laag, kleurrijk of groenblij-
vend of juist een mix hiervan. Laat u 
inspireren door de thema’s en plan-
tensoorten in deze folder.

Wat doet de gemeente?
De gemeente zorgt voor het verwijde-
ren van de tegels, het aanleggen van 
de rand en het aanbrengen van een 
vruchtbare laag aarde waarin u de 
planten en bloemen kunt planten.  
Als de ruimte rond de boom kan 
worden vergroot, wordt dit direct 
meegenomen. 

Wat doet u?
U kiest en koopt zelf de planten en 
bloemen voor de boomspiegel. En u 
zorgt voor het onderhoud en dat de 
boomspiegel er netjes bij ligt.  
De onderhoudscoach van de gemeente 
kan u adviseren. Neem gerust contact 
met hem op; kijk op de achterzijde 
voor contactgegevens. 

Tip: samen aan de slag voor 
biodiverse stadsnatuur
Vraag bij het tuincentrum of de 
kweker naar gifvrije planten en 
bloemen, en het liefst biologisch. 
Daarmee zorgt u voor een gezonde 
omgeving voor bijen, vlinders en 
insecten.



Samen aan de Slag
Met het project Samen aan de Slag zorgt 
de gemeente samen met inwoners voor 
het mooier maken van de eigen buurt. 
Dat kan individueel of gezellig met de  
hele straat. U kunt bijvoorbeeld aan de 
slag met: 
• geveltuintjes 
• buurtmoestuinen
• boomspiegels 
• zwerfvuilacties
• adoptie van een afvalbak

Meer lezen? 
Kijk eens op leiden.nl/aandeslag.



Contact
Heeft u nog vragen? Of bent u enthousiast 
en wilt u direct aan de slag met een  
boomspiegel in uw straat? 

Neem contact op via aandeslag@leiden.nl 
of bel het algemene nummer van de 
gemeente Leiden 14071 en vraag naar  
de onderhoudscoach. 
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