
bloemen vruchten

In elke tuin hoort 

een boom, want 

die geeft sfeer, 

schaduw en 

beschutting, en 

vogels en insecten 

vinden er voedsel 

en onderdak.

Ook voor een kleine 

tuin is er volop 

keuze, want er zijn 

heel veel bomen 

die bescheiden van 

formaat blijven.  

Tuin&Co zet ze voor 

u op een rijtje.

roze-rood roze-roodwit of
geel

wit of
geel

☛ kies de eigenschappen

☛ kies uw kleur

☛ kies uw boom

Goudenregen 
laburnum x watereri ‘vossii’

Judasboom
cercis siliquastrum

lijsterbes 
Sorbus ‘Joseph rock’ 

Kornoelje
cornus kousa

valse christusdoorn
 Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’

Welke boom   kiest u?

A Sierkers Prunus 
serrulata ‘Kanzan’ 
❂ /  na 10 jaar 6 m   
✿ 4-5 / roze
☛ ‘Kanzan’ heeft een 
vaasvormige kroon en 
grote, gevulde bloemen. 
Het blad is bij het 
uitlopen rood getint.

B Judasboom  
cercis siliquastrum
❂ /  na 10 jaar 4 m   
✿ 4-5 / paars
☛ De Judasboom bloeit 
al vroeg in het voorjaar 
op het nog kale hout. 
Later in de zomer volgen 
groene tot rozerode 
peulen. Vrij groot, bijna 
rond blad. Geschikt als 
meerstammige boom.

A Sierappel
malus ‘Golden hornet’ 
❂ /  na 10 jaar 5 m  
✿ 5 / bloesem roze in 
de knop, bij het openen 
verkleurend naar wit
☛ Na de bloei vormen 
zich talloze gele sier-
appeltjes die tot ver in 
de winter aan de boom 
blijven. 

B lijsterbes  
Sorbus ‘Joseph rock’ 
❂  /  na 10 jaar 8 m  
✿ 5-6 / wit
☛ De boom heeft witte 
schermbloemen en een 
mooie herfstkleur.  
De witte vruchten kleuren 
pas geel in oktober en 
blijven lang aan de boom. 

A Sierappel
malus ‘red Sentinel’ 
❂ /  na 10 jaar 4 m 
✿ 4-5 / wit tot lichtroze
☛ Een zeer uitbundige 
bloeier, raakt overladen 
met bloesem. Glanzende 
rode sierappeltjes die 
lang aan de boom blijven. 
Aanvankelijk staan de 
takken rechtop, maar op 
later ontstaat een mooie 
brede kroon. 

B Kornoelje  
cornus kousa
❂ /  na 10 jaar 4 m 
✿ 5-6 / groen
☛ In het voorjaar een 
opvallende verschijning 
met witte schutbladeren 
rond groene bloemetjes. 
Later gevolgd door 
mooie framboosachtige 
vruchten. Krijgt een 
donkerrode herfstkleur.

A Krentenboompje 
Amelanchier lamarckii 
❂  /  na 10 jaar 4 m  
✿ 4-5 / wit 
☛ In het voorjaar wolken 
met witte bloemen. Het 
blad loopt roodgetint 
uit en heeft een mooie 
herfstverkleuring. De 
besjes zijn eetbaar; 
vogels zijn er dol op.

B Goudenregen  
laburnum x watereri 
‘vossii’
❂ /  na 10 jaar 5 m   
✿ 5-6 / geel
☛ Sierlijke gele 
bloemen in hangende 
trossen. Om er een mooie 
boom van te maken is 
het belangrijk goed te 
snoeien. Het blad en de 
vruchten zijn giftig.

tuin&Co2



blAd

winter-
groen

mooie 
herfstkleur

prima 
vormsnoei

bijzondere 
kleur

Meer kleine boompjes? Sla snel 
om voor tips, weetjes en de 
favorieten van liefhebbers

Fluweelboom 
rhus typhina

Steeneik
Quercus ilex

haagbeuk
 carpinus betulus

Welke boom   kiest u?
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A valse christusdoorn 
Gleditsia triacanthos 
‘Sunburst’
❂ /  na 10 jaar 7 m 
✿ 6-7 / groenwit
☛ Een sierlijke boom 
met kleine, zonnige 
groengele blaadjes. De 
onopvallende bloempjes 
worden gevolgd door 
lange, sikkelvormige 
peulen.

B Sierpeer  
Pyrus salicifolia 
❂ /  na 10 jaar 4 m 
✿ 4-5 / wit
☛ Een prachtig boompje 
met smal, grijsgroen blad 
en afhangende twijgen 
met kleine doornen. In 
het voorjaar verschijnen 
verfijnde witte bloemen 
in tuilen. ‘Pendula’ is de 
treurvorm. 

A Fluweelboom
rhus typhina ‘dissecta’ 
❂  /  na 10 jaar 4 m 
✿ 6-7 / donkerrood
☛ Een kleine boom met 
lang geveerd blad dat een 
spectaculaire herfstkleur 
krijgt. Aan de vrouwelijke 
versie komen donkerrode 
bloemen in dikke 
pluimen en die blijven tot 
diep in de winter. 

B Amberboom  
liquidambar styraciflua 
‘moonbeam’
❂ /  na 10 jaar 7 m 
✿ 5 / groen
☛ Deze amberboom 
heeft in de zomer licht 
geelgroen blad en in 
de herfst een mooie 
geeloranje kleur. Na 
de onopvallende bloei 
vormen zich stekelige, 
kogelvormige vruchtjes.

A Steeneik  
Quercus ilex
❂ /  na 10 jaar 5 m 
✿ 5 / groen
☛ De steeneik vraagt 
een iets beschutte 
standplaats. Het 
leerachtige, getande blad 
is aan de onderkant grijs. 
Na de onopvallende bloei 
verschijnen vrij lange 
eikeltjes. Als jonge boom 
vorstgevoelig, verlangt 
goed doorlatende grond. 

B Glansmispel Photinia 
x fraseri ‘red robin’ 
❂ /  tot 2,5 m / ✿ 6 
/ wit
☛ Heeft leerachtig, 
glanzend blad dat 
roodgetint uitloopt. 
Verlangt goed door-
latende grond. Pas op  
bij strenge vorst. Goed  
in vorm te snoeien.

A haagbeuk  
carpinus betulus 
❂  /  na 10 jaar 8 m  
✿ 6 / groen
☛ Als haag, als 
vormboom en als 
leiboom toe te passen. 
Het geplooide blad 
loopt lichtgroen uit. 
De variëteit ‘Fastigiata’ 
groeit zuilvormig, 
‘Columnaris’ wordt 
bolvormig. Laat in het 
najaar al het blad vallen, 
in tegenstelling tot beuk 
die z’n (bruine) blad in de 
winter behoudt.

B Witte moerbei morus 
alba ‘macrophylla’ 
❂ /  na 10 jaar 8 m 
✿ 5 / wit 
☛ Geschikt als dakboom 
of leiboom. Frisgroen, 
glanzend blad. Krijgt 
eetbare vruchten.
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handige websites

 
* Voor kleine bomen  

in pot of bak: 

www.dekleineboom.nl

* Voor een groot 

aanbod:
www.arborealis.nl

www.vdberk.nl

www.esveld.nl

www.hulsdonk.nl

www.boomkwekerij-

leemreize.nl



de beSte PleK  
zorg voor vruchtbare, goed 
los gemaakte grond. De 
meeste bomen staan graag 
op een lichte, beschutte plek. 
Het is belangrijk dat de kroon 
rondom helemaal vrij is  
zodat de boom zich goed kan 
ontwikkelen. Onder de stam 
liever geen bestrating, maar 
bodembedekkers of grind. 
Houd de buren te vriend en 
plant een boom minstens 2 
meter van de erfgrens. 

bomen die het  
overAl doen 
veldesdoorn  

Acer campestre ‘Elsrijk’

Krentenboompje 

Amelanchier lamarckii 

Kornoelje  
Cornus controversa 

blazenboom  

Koelreuteria paniculata 

Plataan  
Platanus x hispanica 

Sierkers Prunus ‘Pandora’ 

Kleinbladige linde  

Tilia cordata ‘Böhlje’ 

Goud-iep  
Ulmus x hollandica ‘Wredei’ 

Kleinbladige linde  
Tilia cordata ‘Böhlje

Trix van der  
Putten: 

“mijn lievelingsboom is de 
walnoot (Juglans regia), de 

enige boom in mijn tuin.  
Eromheen heb ik een boombank 
geplaatst en eronder ligt een 
gazonnetje, zodat de noten zich 
makkelijk laten rapen. De boom 
is inmiddels zo’n veertig jaar oud 
en geeft elk jaar een rijke oogst. 
Het hele jaar door staat er bij mij 
notentaart op het menu.”

‘Bij mij staat het hele jaar 
walnotentaart op het menu’

Thea Seinen: 
“Tot mijn grote genoegen zie 
ik in steeds meer straten de 
amberboom, Liquidambar  
styraciflua. Ik zou hem wel in 
de tuin willen hebben, maar 
dat wordt proppen, want 
die staat al helemaal vol. In 

de lente verschijnen de diep 
ingesneden groene bladeren die 
in de herfst schitterend rood-
oranje-geel verkleuren. Als het 
blad gevallen is, blijven de ronde 
vruchten nog een tijdje aan de 
boom. En het grote voordeel van 
de boom is dat het een langzame 
groeier is die na tien jaar amper 
een hoogte van 7 meter bereikt.”

Ans van Aalst: 
“Hoewel ik hem zelf pas een 
paar jaar geleden ontdekte, 
is de sneeuwklokjesboom 
(Halesia carolina) absoluut 

niet nieuw, want hij is al in  
cultuur sinds 1756. Hij bloeit 
in april-mei en wordt hooguit 6 
meter hoog. De bloemetjes, die 
inderdaad wat van sneeuwklokjes 
weg hebben, wiebelen lieflijk bij 
elk zuchtje wind.”

Snoeien
* Haal, om de kroon luchtig 
te houden, takken die elkaar 
kruisen of naar binnen  
groeien helemaal weg 
* Behoud bij een dubbele top 
alleen de best geplaatste tak
* Snoei takken altijd bij de 
basis en laat geen lelijke 
stompjes zitten 
* Op de snoeiplek ontspruit 
meestal een nieuwe tak; zo is 
de vorm van de boom relatief 
makkelijk te bepalen 
* Zorg altijd voor scherp 
snoeigereedschap, zodat een 
gladde wond ontstaat
* Knip nooit meer dan circa 
20% van de bladeren weg
* Snoei een boom die  
vruchten draagt liefst in het 
vroege voorjaar
* Bolboompjes zoals de 
bolacacia kunnen elk jaar of 
om het jaar in de winter of het 
vroege voorjaar geknot  
worden. Snoei niet als het 
hard vriest, omdat de vorst 
het onbeschermde weefsel 
kan beschadigen 
* Soorten die vóór kerst  
gesnoeid moeten worden  
(anders ‘bloeden’ de  
wonden): berk, esdoorn, 
notenboom, honingboom 
(Sophora) en moerbei

bomen voor natte grond 
& aan de waterkant
Goud-els  
Alnus incana ‘Aurea’ 
Pluim-es  
Fraxinus ornus ‘Mecsek’
Kadsuraboom 
Cercidiphyllum japonicum
iJzerhout Parrotia persica
moeraseik  
Quercus palustris ‘Green 
Dwarf’ (dwergvorm)
Wilg Salix alba 
‘Chermesina’ (knotwilg)

Veel bolvormen blijven lekker klein
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Appel 
malus domestica ‘Topaz’

bomen GeSchiKt  voor in Pot
Japanse esdoorn  Acer palmatum

dwergbeuk  
Fagus sylvatica ‘Felderbach’ Japanse tempelboom  Ginkgo biloba ‘Variegata’Appelboom  

Malus domestica ‘Topaz’olijfboom 
Olea europaea
Perzikboom 
Prunus persica ‘Pink Peachy’
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Anneke  
Smakman: 
“Toen ik afgelopen 
voorjaar op Texel was, 
werd ik verliefd op de 
kweepeer (Cydonia 
oblonga). Elk seizoen 
heeft hij iets bijzonders: in de 
lente witte glanzende blad-
knoppen, in mei komen de 
prachtige bloemen, in de herfst 
kleuren de bladeren mooi rood 
en komen er vruchten aan, die 
heerlijk zijn om marmelade van 
te maken. Dat woord blijkt zelfs 
afgeleid van de Portugese naam 
voor de kweepeer: ‘marmelo’.”

Loes  
Langendijk: 
“Ik vind de linde  
(Tilia cordata) de  
allermooiste boom. met 
prachtig hartvormig blad 
en heerlijk geurende bloesems. 
Als hij rond de langste dag bloeit, 
gonst het rondom van de bijen en 
de hommels. Ook de kleur, linde-
groen, vind ik prachtig. Hij kan 
wel gigagroot worden, maar is als 
leilinde mooi in toom te houden.”

Sietske Metz van 
kwekerij Arborealis: 
“Onze favoriete boom voor 
de kleinere tuin is absoluut 
Stewartia pseudocamellia  
‘Koreana’. Hij is goed  
winterhard en is na 10 
jaar zo’n 4 meter hoog. De 
boom heeft een mooie 
structuur, met zigzag-takken en 
in de winter een mooie ‘camouflage- 
bast’, net als bij de plataan, alsof 
hij z’n legerpak heeft aangetrok-
ken. De mooie wit met gele  
bloemen verschijnen in juni, de 
fraai gevormde vruchten in de 
herfst. Nóg een toegift: de vuur-
rode herfstverkleuring.”

meerStAmmiGe 
bomen 
Krentenboompje 
Amelanchier laevis 
‘Ballerina’ 
duivelswandelstok  
Aralia elata ‘Silver Umbrella’ 
trompetboom  
Catalpa bignonioides
Judasboom  
Cercis siliquastrum
Fluweelboom  
Rhus typhina
Gomboom  
Eucalyptus gunnii

de Grond in
* Bladverliezende bomen 
kunnen worden geplant van 
oktober tot en met april, als 
de takken kaal zijn, zolang 
het niet vriest. 
* Steun de pas geplante 
boom met een paal of met 
drie lage palen, tot zo’n  
40-60 cm boven de grond. 

vormen en leiden
Een goede oplossing voor 
een kleine tuin is een vorm-
boom of een leiboom. Door 
de kroon elk jaar te snoeien 
(net als een heg) wordt de 
boom niet groter, alleen 
de stam wordt dikker. Ook 
door jaarlijks te knotten 
blijft een boom klein.

bomen die klein blijven
bolesdoorn Acer 
platanoides ‘Globosum’
bolcatalpa Catalpa  
bignonioides ‘Nana’
bolacacia Robinia pseudo-
acacia ‘Umbraculifera’
moerbei 
Morus alba ‘Pendula’
Zuilvormige sierkers 
Prunus serrulata  
‘Sunset Boulevard’ 
Sierpeer  
Pyrus salicifolia ‘Pendula’
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Kweker

Groenredacteur

redactie-assistent


