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

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

nodig. Kies 2 of 3 soorten planten en

planten te combineren bloeit er altijd

cluster ze voor een ‘verzorgd’ effect.

wel iets in je boomspiegeltuin.

Planten voor een
lichte boomspiegel

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.
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6090 cm
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Krokus
Crocus vernus Grand Maitre
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175250 cm

Struikmalva
Lavatera olbia ‘Rosea’

Stokroos
Alcea rosea
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2040 cm

Goudsbloem
Calendula officinalis
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1520 cm

Blauwe druifjes
Muscari botryoides
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4060 cm

Korenbloem
Centaurea cyanus

68

3070 cm

Echte lavendel
Lavandula angustifolia

4

30 cm

Botanische tulp
Tulipa praestans zwanenburg
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40250 cm

Zonnebloem
Helianthus annuus
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Verander een kale boomspiegel in een feestje
voor de beestjes. Weten hoe je dit aanpakt?
www.guerrillagardeners.nl/boomspiegel

✓ Kies bewust, kies biologisch
www.guerrillagardeners.nl

✓ Kies bij voorkeur inheemse zaden
en planten voor de beste match
met onze inheemse insecten

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.
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30 cm

Rotsooievaarsbek
Geranium macrorrhizum

5

35 cm

Blauwe boshyacint
Hyacinthoides non-scripta blue

57

2060 cm

Gestreepte dovenetel
Lamium maculatum ‘variegatum’

56

1015 cm

34

Kruipend zenegroen
Ajuga reptans Atropurpurea

34

Kleine maagdenpalm
Vinca minor
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1020 cm

Bosaardbei
Fragaria vesca

6090 cm

Ruig klokje
Campanula trachelium

Oosterse anemoon
Anemone blanda

56 en 910
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3050 cm

Kaukasisch vergeet-mij-nietje
Brunnera macrophylla
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