Boomspiegel Besties
Welke planten gebruik je het beste
in je boomspiegel? We geven je een
overzicht van onze favoriete planten.

Inheems
Alle onderstaande
bloeiende planten
trekken bijen en
vlinders aan.

Meestal heb je zo’n 7 tot 9 planten per m2

Door bloembollen, zaden en vaste

cluster ze voor een ‘verzorgd’ effect.

wel iets in je boomspiegeltuin.

nodig. Kies 2 of 3 soorten planten en

Planten voor een
lichte boomspiegel

planten te combineren bloeit er altijd

Denk bijvoorbeeld aan een nieuw aan
gelegde boomspiegel met een jonge boom.
De planten moeten van zon houden en
vooral ook goed tegen droogte kunnen.

5-6

20-60 cm

1-jarig

Grote klaproos
Papaver rhoeas

6-7

30-90 cm

15-60 cm

Beemdkroon
Knautia arvensis

30-60 cm

vast

Gewone margriet
Leucanthemum vulgare

vast

Beemdooievaarsbek
Geranium pratense

6-10

5-8

6-8

30-60 cm

6-11

15-50 cm

Duizendblad
Achillea millefolium

20-60 cm

vast

Bermooievaarsbek
Geranium pyrenaicum

1-jarig

6-9

30-60 cm

vast

Gele kamille
Anthemis tinctoria

Korenbloem
Centaurea cyanus

vast

5-10

vast

7-9

30-70 cm

Muskuskaasjeskruid
Malva moschata

vast
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Verander een kale boomspiegel in een feestje
voor de beestjes. Weten hoe je dit aanpakt?
www.boomspiegelfeest.nl

✓ Kies bewust, kies biologisch
✓ Kies bij voorkeur inheemse zaden
en planten voor de beste match
met onze inheemse insecten

www.guerrillagardeners.nl

Planten voor een
donkere boomspiegel

Denk aan een oude boom of aan een boom
spiegel tussen hoge bebouwing. De planten
moeten goed tegen (half) schaduw kunnen.
Ook is het hier vaak droog.

3-4

10-30 cm

vast

Gevlekt longkruid
Pulmonaria officinalis

4-6

07-30 cm

15-30 cm

Lievevrouwebedstro
Galium odoratum

15-30 cm

vast

Kleine maagdenpalm
Vinca minor

vast

Kruipend zenegroen
Ajuga reptans Atropurpurea

5-6

4-5

5-6

05-30 cm

7-8

15-50 cm

vast

Wilde hyacint
Hyacinthoides non-scripta

vast

5-6

45-60 cm

vast

Wilde akelei
Aquilegia vulgaris

Bosaardbei
Fegaria vesca

vast

4-5

60-90 cm

Ruig klokje
Campanula trachelium

vast

4-10

30-90 cm

vast

Dagkoekoeksbloem
Silene dioica
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