
Checklist boomspiegel 
 

Over de initiatiefnemer 

 Bij een boomspiegel zijn minimaal 2 bewoners van 2 verschillende adressen betrokken. 
 

Gegevens initiatiefnemer 1 

Naam: 

Adres: 

Mailadres: 

Telefoonnummer: 

Gegevens initiatiefnemer 2 

Naam: 

Adres:  

Mailadres: 

Telefoonnummer: 

 

Geschiktheid boomspiegel. Controleer: 

 In de beoogde boomspiegel zijn geen zichtbare boomwortels aanwezig. 

 In de beoogde boomspiegel is voldoende ruimte om beplanting te plaatsen.  
Is er voldoende ruimte rondom de boomspiegel? Bespreek dan de mogelijkheden om extra’s tegels te 

verwijderen. Dit kan, zolang er voldoende ruimte op de stoep beschikbaar blijft en andere bewoners 

hier geen hinder van ondervinden. 

 

Aanleg. Bespreek: 

 Het ophogen van de boomspiegel is niet toegestaan. 

 Het is toegestaan om tot maximaal 20 centimeter diep te graven tijdens de aanplant. Dit 
doet de bewoner alleen met een handschepje. Dit om te voorkomen dat boomwortels of 
kabels/leidingen beschadigd raken. 

 

Beheer en onderhoud: 

 De bewoner is voornemens om de boomspiegel na aanplant te onderhouden. Hij/zij zorgt er 
in elk geval voor dat de stoep begaanbaar blijft. 

Bij verwaarlozing van de boomspiegel volgt een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing wordt 

de boomspiegel verwijderd. 

De grond is en blijft van de gemeente [xxx]. Indien de gemeente voor regulier onderhoud aan de 

boom de boomspiegel moet betreden, dan kan het gebeuren dat de beplanting beschadigd. 

 

 

 

Z.o.z. voor spelregels boomspiegel  



Spelregels boomspiegel: 
- De boomspiegel is een initiatief van minimaal twee bewoners die op twee verschillende 

adressen wonen. Dat kunnen bijvoorbeeld twee buren zijn. 
- De grond blijft eigendom van gemeente [xxx]. 
- De boomspiegel voldoet aan de beeldkwaliteit van gemeente [xxx]. Dat betekent concreet: 

o De planten in de boomspiegel hangen maximaal een halve stoeptegel over de rand 
van de boomspiegel.  

o De stoep blijft begaanbaar en minimaal 0,90 meter (3 stoeptegels) breed. 
o De boomspiegel wordt onderhouden; onkruid wordt verwijderd. 
o De boomspiegel veroorzaakt geen overlast voor andere bewoners van de straat. 
o Voldoet de boomspiegel niet aan deze eisen? Dan ontvangt u een waarschuwing. Bij 

een tweede waarschuwing wordt de beplanting uit de boomspiegel verwijderd. 
- Je mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken in de boomspiegel. 
- In de boomspiegel werk je alleen met een handschepje, en niet met groot of elektrisch 

materiaal. Zo zorg je ervoor dat je de wortels van de boom en eventuele kabels en leidingen 
in de bodem niet beschadigd.  

- De beplanting in de boomspiegel ligt op dezelfde hoogte als de omliggende stoeptegels. Je 
hoogt de grond in de boomspiegel dus niet op. Ophogen kan nadelig zijn voor de boom, 
omdat de wortels dan minder zuurstof krijgen. 

- In de boomspiegel zet je alleen planten. De boomspiegel is geen plek voor bankjes, 
fietsenrekken, een prullenbak of ander straatmeubilair. 

- De gemeente [xxx] voert regelmatig onderhoud uit aan bomen. Het kan gebeuren dat jouw 
boomspiegel bij dit onderhoud beschadigd. De gemeente [xxx] is hier niet voor aansprakelijk. 

 


