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Resultaten proef met boomspiegels zijn bekend 

Afgelopen voorjaar startte de gemeente Goirle in een aantal straten, waaronder uw straat, met 

een proef. Hier maakten we de boomspiegels (het vak rondom de boomstam) groter en vervingen 

de tegels door verschillende soorten beplanting of ander natuurlijk materiaal. In deze brief leest u 

meer over de resultaten van de proef.  

Waarom deze proef? 

Door klimaatverandering krijgen we vaker te 

maken met hevige neerslag. Ook met langere 

droge en warme periodes. Door boomspiegels 

groter te maken, kan regenwater makkelijker 

de grond in stromen. De boom blijft dan 

langer gezond en draagt bij aan minder 

hitteoverlast. 

Wat zijn de resultaten? 

We testten verschillende soorten opvulling:  

• Ooievaarsbekplanten: deze planten 

groeien goed (zie afbeelding 1); 

• Olifantsgras: dit gele strooisel blijft 

redelijk onkruidvrij (zie afbeelding 2); 

• Bloemenmengsel: dit ingezaaide 

mengsel groeit niet goed; 

• Boomschors: tussen het schors groeit 

veel onkruid.  

Aandachtspunt is dat de tegels rondom het 

vak niet altijd recht werden teruggeplaatst.   

Wat gaan we doen? 

Naar aanleiding van de proef voeren we de 

volgende werkzaamheden uit:  

• We herstellen de scheve tegels; 

• De vakken met ooievaarsbekplanten 

worden waar nodig aangevuld en gemaaid 

(voorjaar 2022); 

• De vakken met strooisel van olifantsgras 

blijven zoals ze zijn; 

• Langs de boomspiegels tussen 

parkeervakken plaatsen we paaltjes zodat 

auto’s hier niet per ongeluk in de 

boomspiegels parkeren; 

• De vakken met bloemenmengsel en 

boomschors krijgen een andere invulling: 

ooievaarsbekplanten, strooisel van 

olifantsgras of een eigen invulling. 

  

Wat vindt u? 
We horen graag van u wat uw ervaringen zijn 

met de proef. We horen ook graag wat u van 

de gekozen oplossingen vindt. Naar welke 

overgebleven mogelijkheden gaat uw 

voorkeur uit? Naar snippers olifantsgras (zie 

foto 1) of naar beplanting met ooievaarsbek 

(zie foto 2)? Stuur uw reactie uiterlijk 30 

november in een e-mail naar info@goirle.nl 

met als onderwerp: 2021-005008 Pilot. 

Zelf invulling geven? 

We kregen de vraag of inwoners ook zelf de 

boomspiegels mogen vullen en onderhouden. 

We vinden dit een mooi initiatief en werken 

daar graag aan mee. Daarom stellen we 

hiervoor eenmalig plantmateriaal ter 

beschikking dat u zelf kunt plaatsen en 

vervolgens kunt onderhouden. Wij hebben 

daarvoor een plantlijst met een aantal 

geschikte planten waaruit u kunt kiezen.  

Wilt u zelf invulling geven aan een 

boomspiegel? Stuur dan ook uiterlijk 30 

november een e-mail naar info@goirle.nl met 

als onderwerp: 2021-005008 Pilot. Geef aan in 

welke straat u woont en voeg een duidelijke 

foto en eventueel huisnummer bij van de 

boomspiegel die u wilt vullen.   



Foto 1: snippers van olifantsgras 

 

 

Foto 2: beplanting van ooievaarsbek 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog 

vragen, neem dan contact op met Mathie 

Schuurmans, coördinator beheer en 

onderhoud van de gemeente Goirle. Hij is 

bereikbaar via het e-mail adres 

mathie.schuurmans@goirle.nl. U kunt ook 

bellen naar telefoonnummer 013-5310630. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


