Onze selectie
Nederlandse naam

kruinvorm

bloeikleur

vruchten

bladkleur

kleur herfstblad

wintergroen hoogte

Trompetboom
Anna-paulowna boom
Japanse sierkers
Meelbes

rond
afgeplat bolvormig
vaasvormig
piramidaal

witte pluimen
lilablauwe pluimen
zuiver roze, gevuld
wit in tuilen

lange dunne doosvrucht
eivormige doosvrucht
geel tot oranje
onopvallend, oranjerood

frisgroen
groen
bronsgroen naar donkergroen
zilverwit naar groen

geel
groengeel
zelden
groengeel

nee
nee
nee
nee

10-15m
10-15m
8-10m
8-12m

Mooi blad en/of mooie herfstverkleuring
Acer platanoides ‘Drummondii’
Noorse esdoorn
Acer platanoides ‘Royal Red’
Noorse esdoorn
Acer rubrum ‘October Glory’
Rode esdoorn
Cercidiphyllum japonicum
Katsuraboom
Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ Amberboom
Liriodendron tulipifera
Tulpenboom
Morus alba ‘Macrophylla’
Witte moerbei

piramidaal breed
piramidaal breed
ovaal tot rond
ovaal tot rond
piramidaal breed
ovaal
piramidaal tot rond

geelgroen in tuilen
geelgroen in tuilen
rood in schermen
roodachtig
onopvallend
groen met geel en oranje, tulpvormig
onopvallend

gevleugelde nootvrucht
gevleugelde nootvrucht
gevleugelde nootvrucht
paarsbruine kokervrucht
ronde stekelige doosvrucht
kegelvormig
framboosachtig rood tot donkerrood

groen met crèmewitte rand
bruinrood
donkergroen
dofgroen
glanzend groen
groen
donkergroen

geeloranje
bruinrood
donkerrood
geeloranje tot oranjerood
abrikoos, oranje tot oranjerood
geel
geelgroen

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

10m
15m
15-18m
6-12m
12-15m
20-25m
10-15m

Mooie stam
Acer rufinerve
Betula utilis jacquemontii
Platanus hispanica

Grijze streepjesbastesdoorn
Witte himalayaberk
Gewone plataan

vaasvormig
ovaal tot rond
rond

geelgroen in trossen
geelgroene katjes
geelgroene bolvormige hoofdjes

gevleugelde nootvrucht
vruchtkatjes
bolvormige, stekelige vruchten

donkergroen
donkergroen
groen

oranje tot karmijnrood
goudgeel
bruingeel

nee
nee
nee

9-12m
10-15m
20-30m

Treurend
Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’

Gele treurwilg

breed treurend

gele katjes

geen

matgroen

geelgroen

nee

20m

Mooie gesloten kroon voor optimale schaduw
Carpinus betulus
Haagbeuk
Fagus sylvatica
Beuk
Quercus palustris
Moeraseik
Quercus robur
Zomereik, Inlandse eik
Tilia europaea ‘Pallida’
Gewone linde, Hollandse linde
Tilia tomentosa
Zilverlinde

eirond tot rond
rond
piramidaal breed
rond
piramidaal breed
piramidaal tot rond

onopvallend
onopvallend
goudkleurige katjes
groengele katjes
gelig wit in tuilen
bleekgeel in tuilen

eivormig geribd nootje
bruine nootjes
afgeplat bolvormige eikel
eivormige tot ovale eikel
grijze ronde nootjes
groengrijze nootjes

heldergroen
donkergroen
heldergroen
groen
lichtgroen
donkergroen

goudgeel
geelbruin
donkerrood
groen
geelgroen
geel

nee
nee
nee
nee
nee
nee

15-20m
30-35m
20-25m
25-30m
20-30m
20-25m

Open kroonvorm, voor zachte lichtfiltering
Ginkgo biloba
Japanse notenboom
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
Valse christusdoorn
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’
Smalbladige es
Robinia pseudoacacia ‘Frisia’
Valse acacia, Gewone, Schijn

piramidaal smal
piramidaal breed
eirond tot rond
ovaal tot rond

onopvallend
geelwit in kleine trossen
onopvallend geelgroen
crèmewit in trossen

bleekgeel tot oranje, alleen op late leeftijd
geen
geen
zelden, roodbruine peulen

groen
felgeel naar groengeel
diepgroen
oranjegeel naar groengeel

goudgeel
egaal geel
oranje tot diep paarsrood
diep goudgeel

nee
nee
nee
nee

15-25m
6-10m
15-20m
12-15m

Bloeiend of met mooie vruchten
Catalpa bignonioides
Paulownia tomentosa
Prunus serrulata ‘Kanzan’
Sorbus aria ‘Lutescens’

Acer Rubrum ‘October Glory’

Gleditsia triacanthos
‘Sunburst’

Platanus hispanica

Ginkgo biloba

Liquidambar styraciflua
‘Worplesdon’

Quercus Palustris
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bomen
voor grotere tuinen

www.vangoidsenhoven.be

Solitaire bomen
Een boom heb je voor het leven
Een boom mag niet ontbreken in de tuin, hij
geeft een verticaal accent aan de buitenruimte. Een boom is een blikvanger, zorgt voor
schaduw én een boom kan ook inkijk beperken. Bovendien zuivert een boom de lucht en
beschut hij een koude gevel tegen felle koude.
Hij creëert diepte en houdt de tuin levendig in
alle seizoenen! Wanneer er voldoende ruimte
is, plant dan een grote solitaire boom.

• Hou rekening met de afstand tot het perceel van
je buur. Een hoogstammige boom moet minstens 200 cm van de perceelsgrens staan. Hou
bij de grote bomen dus ook zeker rekening met
de breedte van de boom!

• 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.

4 Plaats een boompaal van 250 cm langs de zijde
van de overheersende windrichting, (zuid)westen. Zorg ervoor dat de paal boven de grond
ongeveer even hoog komt als de stamhoogte.
Voor sommige bomen zijn 2 of 3 palen nodig:
vraag advies in je plantencentrum. 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.

Soorten en vormen

• De verschillen zitten in de bloemen, de speciale
bladvorm of de herfstverkleuring van de bladeren.
• Sommige bomen kunnen het licht filteren (Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’), andere werpen
dan weer een zwaardere schaduw af (Quercus
palustris).
• Er zijn nogal wat verschillen in kroonvorm: rond,
piramidaal of ovaal.

Hoe kies ik een grote boom?
• Stem je keuze af op de grondsoort. Sommige
bomen verdragen beter natte gronden dan andere.
• Heb je graag een bloeiende boom of een boom
met een mooie herfstkleur. Er is variatie genoeg!

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

5 Maak het plantgat dicht en duw de grond aan.
6 Verbind de boom met de paal d.m.v. een (rubberen) boomband die je in achtvorm bevestigt.
Maak de boomband aan de paal met een nageltje vast.

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 sporenelementen (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.

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
Zet een spot onder de grote boom en geniet ook
‘s avonds van dit verticaal accent in je tuin.

Architect Baeten - www.groenvanbijons.be

• Een boom heeft in tegenstelling tot een struik,
één stam met daarop een kruin. De stam heeft
meestal een hoogte van 2 m of meer.

