
bomen 
voor kleinere tuinen

Onze selectie
Nederlandse naam kruinvorm bloeikleur vruchten bladkleur kleur herfstblad wintergroen hoogte

Bloeiend en/of met mooie vruchten
Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ Krenteboompje ovaal roze tot wit in trossen donkerrood tot zwarte krenten donkergroen gele en rode tinten nee 5-8m

Catalpa bignonioides ‘Aurea’ Gele trompetboom rond witte pluimen lange dunne doosvrucht goudgeel geel nee 6-8m

Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ Rode meidoorn rond rood in tuilen donkerrode bessen donkergroen groen nee 6-8m

Laburnum watereri ‘Vossii’ Goudenregen vaasvormig goudgeel in lange trossen peulen met weinig zwarte zaden donkergroen donkergroen nee 5-7m

Malus ‘Evereste’ Sierappel piramidaal zuiverwit oranjerood tot rode sierappels donkergroen geeloranje nee 5-6m

Malus ‘Red Sentinel’ Sierappel rond zuiverwit paarsrode sierappels bronskleurig naar groen groen nee 5-6m

Prunus cerasifera ‘Nigra’ Kerspruim rond roze donkerrode sierpruimpjes roodbruin roodbruin nee 6-8m

Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’ Japanse sierkers breed vaasvormig halfgevulde roze bloemen onopvallend groen geeloranje nee 6-8m

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ Sierpeer piramidaal tot eirond wit in tuilen onopvallend  groen geel nee 8m

Sorbus aucuparia ‘Wettra’ Wilde lijsterbes eirond wit in tuilen rode bessen groen geel tot oranjerood nee 6-8m

Mooi blad of stam
Acer griseum Papier esdoorn rond geelgroen in tuilen onopvallend donkergroen oranje tot karmijnrood nee 6-9m

Nothofagus antarctica Schijnbeuk ovaal onopvallend groengeel onopvallende nootjes heldergroen goudgeel nee 5-8m

Parrotia persica Ijzerhout afgeplat bolvormig rode bloemhoofdjes gehoornde doosvrucht groen met purperrode rand rood, geel en purpertinten nee 7-9m

Salix alba ‘Liempde’ Gewone wilg, Schietwilg piramidaal smal gele katjes onopvallend donkergroen, zilverachtig behaard donkergroen nee 8m

Bladhoudend
Quercus ilex Steeneik rond bleek goudgeel lange eivormige eikels glimmend donkergroen ja 8m

Treurend
Betula pendula ‘Youngii’ Prieelberk treurend geelgroene katjes hangende vruchtkatjes frisgroen geel nee 4-6m

Pyrus salicifolia ‘Pendula’ Treur - Wilgbladige sierpeer breed treurend crèmewit in tuilen groene sierpeertjes witviltig grijsgroen nee 5-6m

Zuilvormig
Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ Zuilhaagbeuk smal piramidaal groen geen heldergroen goudgeel nee 6-8m

Prunus serrulata ‘Amanogawa’ Japanse sierkers zuilvormig lichtroze naar wit, halfgevuld oranje donkergroen geel nee 6m
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Een boom mag niet ontbreken in de tuin. 
Hoe klein je buitenruimte ook is, iedere tuin 
verlangt minstens één boom. De kleine bomen 
worden niet breder dan 3 à 4 m en niet hoger 
dan 5 à 7 m.

Bomen geven een verticaal accent aan de 
tuin. Een boom is een blikvanger, zorgt voor 
schaduw én kan ook inkijk beperken. Hij 
creëert diepte en houdt de tuin levendig in alle 
seizoenen.

 Soorten en vormen
•	Een boom heeft in tegenstelling tot een struik, 

één stam met daarop een kruin. De stam heeft 
meestal een hoogte van +/- 2 m.

•	Sommige kleinere bomen hebben mooie bloemen, 
een prachtige herfstkleur of opvallende vruchten.

•	 Je kan kiezen uit verschillende kroon vormen: 
rond, piramidaal, ovaal, zuilvormig of treurend.

 Hoe kies ik een boom?
•	 Stem	 je	keuze	af	op	de	grondsoort.	Sommige	

bomen verdragen beter vochtigere gronden dan 
andere.

•	 Heb	 je	 graag	 een	 bloeiende	 boom?	 Of	 een	
boom	met	een	mooie	herfstkleur?	Er	is	variatie	
genoeg!

•	 Hou	rekening	met	de	afstand	tot	het	perceel	van	
je buur. Een hoogstammige boom moet min-
stens 200 cm van de perceelsgrens staan.

•	 Bomen	in	pot	kan	je	het	hele	jaar	door	planten.	
Bomen	met	blote	wortel	of	kluit	kan	je	planten	
van begin november tot begin april. De keuze is 
in die periode dus het grootst. 

•	 Zorg	 voor	 aangepast	 transport,	 bv	 een	 aan-
hangwagen.	 Bedek	 de	 wortels	 of	 kluit	 goed	 
tijdens het transport, dit voorkomt uitdroging. 
Je plantencentrum levert (grote) planten ook 
aan huis!

 Hoe plant ik een boom?
1 Maak een plantgat dat minstens dubbel zo 

breed is als de wortels, kluit of pot van de boom. 
Vraag in je plantencentrum hoe diep de boom 
met blote wortel of kluit moet geplant worden. 
Bomen	uit	pot	worden	even	diep	geplant	als	dat	
ze in de pot staan. 

2 Maak de grond onderaan in het plantgat goed 
los. Meng bodemverbeteraar met sporenele-
menten (Vivimus) om de structuur van de grond 
te verbeteren.  Meng organische meststof (5 à 
7 plantbriketten DCM) met de aanwezige grond 
zodat de planten in goede, vruchtbare grond 
komen te staan. Gebruik nooit verse stalmest!

3	Zet	de	boom	in	het	plantgat.	

4 Plaats een boompaal van 250 cm langs de zijde 
van de overheersende windrichting (zuid)wes-
ten.	 Zorg	 ervoor	 dat	 de	 paal	 boven	 de	 grond	
ongeveer even hoog komt als de stamhoogte. 
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Indien door de grootte van de kluit de paal niet 
dicht genoeg bij de stam staat, maak dan in de 
kluit	een	inkeping	in	V-vorm.	Zet	daar	de	paal	in,	
zo komt hij dichter tegen de stam te staan.

5 Maak het plantgat dicht en duw de grond aan. 

6 Verbind de boom met de paal d.m.v. een (rub-
beren) boomband die je in achtvorm bevestigt. 
Maak de boomband aan de paal met een nagel-
tje vast.

7  Voldoende begieten!

 Verzorgen
• Geef in het voorjaar een goede organische 

meststof.

•	 Controleer	 jaarlijks	of	de	boomband	nog	goed	
zit.

•	Giet	de	boom	het	eerste	jaar	voldoende,	zeker	
bij aanhoudende droogte!

 Tip
Een kleine boom in combinatie met bodembedekkers 
en siergrassen kan ook mooi zijn in de voortuin.




