
coniferen
Onze selectie

al een groter exemplaar van, zodat je direct een 
mooi resultaat hebt. 

 Hoe plant ik een conifeer?
1 Maak een ruim plantgat (meer dan dubbel zo 

groot als de pot of de kluit) en verbeter de 
uitgehaalde grond met bodemverbeteraar 
(Vivimus).

2 Plant de conifeer centraal in het plantgat en 
zorg dat de bovenkant van de kluit gelijk komt 
met het perceel.

3 Verspreid voldoende plantcapsules in de grond, 
deze zorgen voor de juiste voeding. Vul de put 
aan met de verbeterde grond en zorg dat de 
conifeer mooi recht staat. 

4 Druk de grond goed aan en geef overvloedig 
water. Geef de eerste lente voldoende water. 
Zorg ervoor dat de grond nooit uitdroogt.

5 Grotere exemplaren dienen verankerd te 
worden aan een boompaal. Deze plant je aan 
de windkant.

 Verzorgen
•	 Coniferen	 zijn	 zeer	 sterke	 planten	 en	 vragen	

weinig onderhoud. Snoeiwonden moet je niet 
afdekken. 

•	 Enkel	coniferen	die	gebruikt	worden	als	hagen	
of als vormsnoei, moet je jaarlijks snoeien.

Z: zon · H: halfschaduw · S: schaduw 

Nederlandse naam bladkleur winter-
groen vrucht hoogte 

cm 
stand-
plaats

aantal 
m2

Bodembedekkende Coniferen
Juniperus communis ‘Repanda’ Jeneverbes bruingroen ja besachtige kegeltjes 30 Z 2
Juniperus hortizontals ‘Golden Carpet’ Jeneverbes geelgroen ja onopvallend 30 H/S 2
Juniperus horizontalis ‘Monber’ Jeneverbes blauw ja onopvallend 30 Z/H 2
Juniperus pfitzeriana ‘Pfitzeriana Aurea’ Jeneverbes geel ja geen 200 Z/H 1

Dwerggroeiende Coniferen
Abies koreana ‘Silberlocke’ Koreaanse zilverspar groen-zilverwit ja paarse kegels 300 Z/H 1
Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’ Hinoki cypres donkergroen ja onopvallend 150 Z/H 1
Juniperus pfitzeriana ‘Old Gold’ Jeneverbes geelgroen (bronsgroen) ja geen 150 Z/H 1
Juniperus chinensis ‘Stricta’ Chinese jeneverbes blauwgroen ja onopvallend 150 Z/H 1
Juniperus squamata ‘Blue Star’ Jeneverbes zilverblauw ja geen 60 Z/H 2
Picea glauca ‘Conica’ Spar groen-blauwgroen ja onopvallend 200 Z/H 1
Pinus mugo pumilio Bergden of Pijnboom donkergroen ja donkerbruine kegels 100 Z/H 2
Platycladus orientalis ‘Aurea Nana’ goudgeel ja blauwgroene kegels 150 Z/H 1

Hogere Coniferen
Abies nordmanniana Nordmann spar groen ja groenbruine kegels 3000 Z/H 1 per 7 m2

Araucaria araucana Slangenden of Apenboom glanzend groen ja buine ronde kegels 3000 Z/H 1 per 7 m2

Cryptomeria japonica ‘Cristata’ Japanse ceder groen ja onopvallend 1000 Z/H 1 per 7 m2

Ginkgo biloba Japanse notenboom groen (goudgeel) nee abrikoosvormig 2500 Z/H 1 per 7 m2

Larix kaempferi Japanse Lork blauw-donkergroen nee geelbruine kegels 3000 Z/H 1 per 7 m2

Picea omorika Spar donkergroen-zilvergrijs ja hangende kegels 3000 Z/H 1 per 7 m2

Pinus nigra nigra Zwarte den donkergroen ja hangende lichtbruine kegels 2500 Z/H 1 per 7 m2

Pinus pinea Parasolden grijsgroen ja hangende bruine kegels 700 Z/H 1 per 7 m2

Sciadopitys verticillata Japanse parasolboom groen ja groenbruine kegels 1500 Z/H 1 per 7 m2

Sequoiadendron giganteum ‘Glaucum’ Blauwe mammoetboom blauwgrijs ja roodbruine kegels 4000 Z/H 1 per 7 m2

Taxodium distichum Moerascipres zachtgroen ja groenbruine kegels 3000 Z/H 1 per 7 m2

Zuilvormige Coniferen
Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’ Italiaanse cipres groen ja ronde kegels 1000 Z 1
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ Jeneverbes blauwgrijs ja besachtige kegeltjes 500 Z 1
Taxus baccata ‘Fastigiata’ Venijnboom donkergroen ja rond, rood 500 Z/S 1
Thuja occidentalis ‘Smaragd’ Westerse levensboom donkergroen ja lichtbruine kegels 700 Z/H 1

Treurvormige  coniferen
Cedrus deodara ‘Feelin’ Blue’ Ceder blauwgroen ja roodbruine kegels 250 Z/H 1
Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’ groen ja blauwgroene kegels 1000 Z/H 1

Coniferen voor hagen: zie folder ‘bladhoudende hagen’
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Coniferen
Coniferen eentonig? Zeker niet! De smalle 
cypressen die het Toscaanse landschap haar 
unieke uitstraling geven. Of de bonsai-achtige 
dwergconiferen die de basis vormen van een 
Japanse tuin. Coniferen zijn duidelijk planten 
met karakter die, indien op de juiste plaats 
toegepast, een meerwaarde betekenen voor 
de tuin. Niet alleen is er een grote verschei-
denheid van naalden, ook de groeivormen, de 
stammen en de bloeikegels zijn vaak erg sier-
lijk. Bovendien zijn coniferen geweldig sterk 
en sommige lijken het eeuwige leven te heb-
ben. Bepaalde soorten verdragen de strafste 
zeewind, andere groeien zelfs in de natste 
gronden.

 Soorten en vormen
De meeste coniferen zijn bladhoudende naald-
bomen, maar sommige soorten zoals de lork of 
de moerascipres zijn naaldverliezend. Bij enkele 
soorten, zoals de Japanse notenboom, lijkt het 
loof meer op bladeren dan naalden.

Coniferen	kan	je	best	indelen	volgens	hun	groei-
wijze en gebruik. 

•	Bodembedekkende coniferen: deze coniferen 
groeien laag bij de grond, waardoor ze een 
ideale en oersterke bodembedekker zijn. Je kan 
er zelfs op lopen en ze hoeven niet gesnoeid te 
worden.

• Dwerggroeiende coniferen: dit zijn coniferen 
die heel langzaam groeien en daardoor meestal 
ook klein blijven. Door de trage groei zijn deze 
soorten meestal iets duurder dan de snel 
groeiende coniferen.

• Hoge coniferen: dit zijn de boomvormige 
soorten, die meestal fors doorgroeien. Ze 
vragen dan ook voldoende ruimte. Sommige 
soorten zoals de Nordmanspar blijven vertakt 
vanaf beneden en vormen zo een piramide. 
Andere soorten, zoals de parasolden, verliezen 
de onderste takken naarmate dat ze ouder 
worden en krijgen zo een ronde kruin als een 
loofboom. Heerlijk om in de zomer van zijn 
schaduw te genieten.

Verrassend veelzijdig

•	 Zuilvormige	 coniferen:	 smal opgaande 
coniferen bepalen in belangrijke mate het 
landschap in het Middellandse Zeegebied. Maar 
ook hier misstaan ze zeker niet. Ze kunnen door 
snoei op gewenste grootte gehouden worden.

•	 Treurvormige	 coniferen:	 deze coniferen 
hebben afhangende takken.

•	Coniferen	 geschikt	 voor	 hagen: hiervoor 
worden coniferen gebruikt die dichte, 
horizontaal groeiende takken hebben met fijn 
loof. Hierdoor kunnen ze als een perfect dichte 
muur gesnoeid worden. Snoei ze wel jaarlijks, 
want ze verdragen geen snoei tot op het oude 
hout. Ze zijn goed te gebruiken in zones van 
dichte bebouwing. In open landelijk gebied zijn 
bladhagen te verkiezen om het natuurlijk effect 
te behouden.

•	Coniferen	 geschikt	 voor	 vormsnoei: in de 
gedaante van bollen, blokken of bonsai geven 
coniferen vorm aan je tuin of terras. Vaak kan je 
deze planten voorgevormd kopen, waarna je de 
vorm door jaarlijkse snoei onderhoudt.

 Hoe kies ik een conifeer?
•	 Als	je	bepaald	hebt	waarvoor	de	conifeer	moet	

dienen, kan je een soort uitzoeken die het best 
aan jouw smaak voldoet.

•	 Coniferen	 zijn	 beschikbaar	 in	 vele	 tinten	
groen, grijs, blauw of geel. Sommige soorten 
verkleuren prachtig in de herfst (Lork). Als je 
bonte coniferen gebruikt, doseer dan zodat het 
niet gaat overheersen. 

•	 De	 meeste	 coniferen	 verlangen	 een	 plek	 met	
voldoende licht en ze groeien in iedere normale 
tuingrond. Zelfs zwaardere leem- of kleigrond 
schrikt hen niet af.

•	 Sommige	 soorten,	 zoals	 de	 Pinus,	 verdragen	
zeewind.

•	 Let	op	de	uiteindelijke	hoogte	van	de	plant.	Als	
je maar een beperkte plaats hebt, kies dan voor 
een traaggroeiende soort. Koop hier eventueel  

 Tip
Thee gemaakt van de bladeren van de 
Japanse notenboom kan heel effectief zijn tegen 
geheugenstoornis. Bovendien is dit een van de 
oudste bomen ter wereld. Doordat hij smal opgroeit, 
verlangt hij niet veel ruimte.

Pinus mugo pumilio Taxodium distichum Abies koreana ‘Silberlocke’ coniferentuin Juniperus horizontalis ‘Monber’




