
bolbomenPhotinia fraseri ‘Red Robin’
glansmispel
Photinia of glansmispel staat vooral 
bekend om zijn vurig rood blad in het 
voorjaar. Daarmee brengt hij een leuke 
afwisseling tussen de andere groene 
structuren. In juni gaat de boom bloeien 
met witte schermvormige bloemen, on-
dertussen is het blad ook groener van 
kleur geworden. Tegen de winter aan 
kleurt het dan terug donkerrood. Kan in 
alle vormen gesnoeid worden.

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Portugese laurier
Deze Portugese lauriersoort heeft smal-
lere bladeren dan de gewone soort en  
krijgt als bolboom door zijn gedrongen 
groei een compacte ronde kroon. Ook 
de bronsrode twijgen vallen op. De over-
weldigende witte bloempluimen sieren 
de plant in juni. Gedijt het liefst op goed 
doorlatende grond.

Elaeagnus ebbingei
groenblijvende olijfwilg
De Elaeagnus ebbingei heeft een taai 
glanzend grijsgroen blad met zilvergrijze 
onderkant. De sterk geurende witte bloe-
men sieren de plant in het najaar. Het is 
een sterke bolboom die ook goed tegen 
zeewind kan en gedijt op arme zand-
grond.

Catalpa bignonioides ‘Nana’
bolcatalpa
Boom met een dichte, ronde kroon, hart-
vormige grote bladeren. Goede boom 
voor in kleine tuinen, langs opritten en 
aan het terras (verjaagt vliegen en mug-
gen door zijn aparte geur). Tweejaarlijks 
de takken uitdunnen. 

Fraxinus ornus ‘Mecsek’
es
Bolvormige es met een hoogte van 5-6 m. 
Doorsnede van de bolvormige kruin 3-4 
m. Bladeren glanzend donkergroen, in 
de herfst verkleurend naar goudgeel tot 
paarsachtig. Witte bloemen in mei/juni. 
Uitstekend voor een kleine tuin. Geschikt 
voor een droge en kalkhoudende grond.

Liquidambar styraciflua ‘Gum Ball’
bolamberboom
Bolvormige boom. Takken met kurkach-
tige lijsten. De gelobde, glanzende don-
kergroene bladeren hebben een intense 
en een gevarieerde herfstkleur. Wijnrood 
met geel, oranje en violet. Houdt van een 
vruchtbare, leemhoudende grond.

Platanus hispanica ‘Alphen’s Globe’
bolplataan
Weelderige, bladverliezende, bolvormige 
boom met sierlijke, schilferende schors. 
Grote, scherp gelobte, felgroene blade-
ren. Kan sterk teruggesnoeid worden. 
Verdraagt uitermate goed verharding. 

Onze selectie
Quercus palustris ‘Green Dwarf’

bolmoeraseik
Compactgroeiende boom met ronde tot 
piramidale kroon. Heldergroene bladeren 
7-10 cm en vrij diep ingesneden, in de 
herfst roodachtig. De moeraseik prefe-
reert een vochthoudend grond, maar ge-
dijt ook goed op drogere gronden.

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’
bolacacia
Boompje met een bolvormige, dichte 
kroon. Twijgen ongedoornd, geen bloe-
men. Geschikt voor kleine tuinen, langs 
wegen en opritten. Jaarlijks alle takken 
terugsnoeien tot op 10 cm van de stam. 

Bladhoudende bolbomen

Ligustrum japonicum ‘Texanum’
Texaanse liguster
Deze groenblijvende bolvorm krijgt een 
diameter van 1,5 à 2 m en wordt 3 à 3,5 
m hoog. Het blad is donkergroen en glim-
mend. In het voorjaar geven de nieuwe 
frisgroene groeipunten een heel mooi de-
coratief effect. Vanaf juni komt de boom 
in bloei en bloeit hij gedurende 2 maan-
den met rijkelijke witte bloemtuilen. Na de 
bloei is het aan te raden om tweejaarlijks 
te gaan scheren. Deze Texaanse liguster 
gedijt op iedere grondsoort.
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Een boom in de tuin zorgt voor de noodzake-
lijke diepte en schaduw. Schaduw maakt een 
tuin levendig. Maar te veel is dan weer on-
aangenaam. Voor kleine tuinen, voortuinen en 
opritten, bieden bolbomen de oplossing. De 
lengte van de stam, vanaf de grond tot aan de 
bol staat vast en zal nooit meer veranderen. 
Bolbomen zijn mooi en zorgen voor diepte en 
hoogte. Door hun compacte vorm heeft het 
zonlicht toch vrij spel. 

Bolbomen hebben meestal een stamhoogte 
tussen 1,80 en 2,25 m. De stamhoogte ver-
andert niet meer, alleen de kruin en de stam 
worden dikker. De meeste bolbomen zijn ook 
verkrijgbaar in halfstam. De stamhoogte is dan 
ongeveer 1,50 m.

 Soorten en vormen
Er bestaan grootbladige en kleinbladige bolbo-
men. Sommige bolbomen bloeien, andere heb-
ben dan weer een prachtige herfstverkleuring. 
Enkele bolbomen zijn wintergroen.

 Hoe kies ik een bolboom?
•  Bomen met ‘blote wortel’ kan je planten van no-

vember tot april. Laat de wortels niet uitdrogen, 
ook niet tijdens het transport. Na aankoop de 
blote wortels onmiddellijk planten. Kan dit niet, 
dan tijdelijk inkuilen.

•  Bomen in pot kan je het hele jaar door aanplan-
ten. 

• Kies je bolboom naargelang de grondsoort: 
sommige bomen zoals de esdoorn verdragen 
goed iets vochtigere grond, andere gedijen be-
ter op zandgrond.

• Als je bolbomen in rij aanplant, zorg dan dat de 
kruinen niet tegen elkaar groeien. Plant ze op 
minimum 2,50 m van elkaar.

•  Plant een boom zeker niet dichter dan 2 m van 
de perceelgrens.

  Hoe plant ik een bolboom?
•  Maak het plantgat dubbel zo groot als de wor-

tels of kluit van de boom.

•  Plaats een stevige boompaal aan de zuid-
westzijde. Sla hem stevig in de grond. De paal 
moet bovengronds dezelfde lengte hebben als 
de stam. Voor een hoogstambolboom gebruik 
je dus best een paal van 250 cm. Voor een half-
stam een paal van 200 cm.

•  Plaats dan de boom langs de paal en zorg dat 
de boom even diep staat als op de kwekerij.

•  Verdeel een handvol boomcapsules in het plant-
gat. Deze zorgen voor een goede verdeling van 
de meststoffen aan de wortels, zonder risico op    
verbranding.

bolbomenIdeaal voor kleine tuinen en voortuinen 

Onze selectie•  Bij bomen met kluit mag het kluitlapje rond de 
boom blijven. Eens de boom in het plantgat 
staat, knip je het kluitlapje bovenaan los.

•  Meng voldoende bodemverbeteraar mét spo-
renelementen (Vivimus) in de bestaande grond. 
Gebruik nooit verse stalmest.

•  Druk de grond goed aan en begiet overvloedig.

•  Maak de boom aan de paal vast met een ste-
vige boomband die je in achtvorm draait, zo 
vermijd je dat de boom tegen de paal schuurt.

 Verzorgen
• Geef voldoende en regelmatig water het eerste 

jaar! 

 Snoeien
• Je kan de gewenste boldikte zelf bepalen door 

te snoeien. Dit doe je best net na de winter (uit-
gezonderd de bolesdoorn, deze snoei je in de-
cember).

• Als je een kleine bol wenst, snoei je jaarlijks kort. 
Als de boom mag uitgroeien, snoei dan enkel 
wanneer hij te groot wordt. Sommige bomen, 
zoals de bolacacia, mogen jaarlijks tot tegen de 
‘knot’ gesnoeid worden.

Bladverliezende bolbomen

Acer platanoides ‘Crimson Sentry’
esdoorn
Een middelgrote boom die uitgroeit met 
een brede ronde kroon. Met zijn mooi 
glimmend donkerrood blad is hij een op-
vallende verschijning gedurende de hele 
lente en zomer. 

Acer platanoides ‘Globosum’
bolesdoorn
Hoogte 4-5 m. Boom met een zeer dich-
te, ronde, later platronde kroon, bladeren 
donkergroen. Opvallende gele herfstkleur. 
Is goed geschikt voor kleine tuinen, langs 
wegen en op opritten. Stelt erg weinig ei-
sen aan de bodem en verdraagt droogte. 

Aesculus mutabilis ‘Induta’
dwergpaardenkastanje
Een zeer bloeirijke bolvorm. Het vijftallige 
blad is blauwachtig groen en kleurt in de 
herfst geeloranje. De bloemen zijn roze 
tot zalmkleurig (eind april – begin mei). 
Deze dwergpaardenkastanje wordt een 
4-tal meter hoog en 2 à 3 m breed. Hij 
gedijt op iedere luchtige grond. Met deze 
boom creëer je het natuurlijk effect van 
een grote boom.
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