Boomtuintje
Wat is een boomtuintje?
De plek rondom een stam van een boom, ook wel boomspiegel genoemd, is vaak een kale
plek. Deze plek kan door u omgetoverd worden tot een boomtuintje. Het geeft de straat
een fleurige oppepper.

Mag dat zomaar?
Ja het mag! De gemeente Almere heeft namelijk toestemming gegeven om boomspiegels
om te toveren tot boomtuintjes. De groenvoorziening in uw buurt weet dat ze het
boomtuintje moeten laten staan.
Tip: maak uw boomtuintje herkenbaar voor de groenvoorziening. Gebruik bijvoorbeeld een
bordje of een plantensteker met daarop ‘Boomtuintje’.
Kan alles geplant worden?
Er zijn heel veel planten die het prima doen in een boomtuintje. Maar u moet er wel
rekening mee houden dat niet alle planten het fijn vinden om in de schaduw van een boom
te staan. Kijk daarom goed hoeveel licht en regenwater de boomspiegel krijgt. Het mooiste is
een mix van vaste planten en perkplantjes.
Op de website www.mooizogoedzo.nl/toolkit/boomtuintjes kunt u een plantenlijst vinden.
Waar moet u op letten?
Het is belangrijk dat de aarde los wordt gewoeld en voldoende voeding (compost) bevat.
Eventueel kunt u de aarde mengen met compost. Compost is tussen maart en september
gratis te verkrijgen bij de recyclingperrons van de gemeente Almere.
Pas op de wortels van de boom. Beschadig deze wortels niet en haal ze zeker niet weg.
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Boomtuintje
Is er te weinig aarde om een boomtuintje te maken, dan kunt u de boomspiegel tot 10 cm
ophogen. Om dan het wegspoelen van aarde tegen te gaan kunt u keien gebruiken of een
houten rand maken. Let op dat u de wortels van de boom hierbij niet beschadigt.
Geef de nieuwe plantjes in het begin voldoende water. Omdat door het bladerdak van de
boom het regenwater de boomspiegel vaak niet bereikt en het grondwater door de boom
wordt opgenomen is het belangrijk om de plantjes goed van water te blijven voorzien.
Onderhoud het boomtuintje netjes. Zorg dat het er netjes uit blijft zien. Bind eventueel hoge
planten zoals stokrozen op, zodat ze niet over de stoep of straat heen hangen.
Een boomtuintje dat (te) verwaarloosd is, wordt namelijk door de groenvoorziening
weggehaald.
Tips





Vraag buren om ook mee te doen. Zo maakt u er samen iets leuks van.
Zoals gezegd: maak door een bordje of tuinsteker met “Boomtuintje” uw
boomtuintje herkenbaar voor de groenvoorziening
Verzamel diverse zaden of stekjes. Er zijn verschillende facebookgroepen die u kunt
raadplegen.
Wilt u plantjes aanschaffen, dan kunt u dat zelf doen en mogelijk ook een klein
wijkbudget aanvragen.
Denk ook aan deelname aan www.Burendag.nl (elk 4de weekend in september). U
kunt dan bijv. budget aanvragen voor de aanschaf van zaden en plantjes.

Mooi Zo Goed Zo
Wilt u graag advies over de aanleg van een boomtuintje of heeft u ondersteuning nodig bij
het vinden van budget of materialen? Dan kan Mooi Zo Goed Zo u hierbij helpen. Eén van de
medewerkers kan een afspraak met u maken om alles door te spreken. Neem contact op via
almere@mooizogoedzo.nl of bel 036-5278500
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