
 CORNUS MAS  
 GELE KORNOELJE 
 De Gele Kornoelje (struik of boom 5-6m) 

is de moeilijkste niet, kan tegen droog-

te en is volledig winterhard. In februari 

en maart komen er al bloempjes op de 

kale takken en in de zomer kan je ‘m goed 

stekken. De felrode bessen zijn eetbaar. 

 MALUS
 APPEL EN SIERAPPEL
 Appelbomen hebben witte of roze bloe-

sem, die door insecten bestoven wordt 

in ruil voor nectar en stuifmeel. Voor het 

fruit of voor de sier, met appelbomen heb 

je voor ieder wat wils. Een aanwinst voor 

elke tuin.

 SORBUS AUCUPARIA
 LIJSTERBES 
 De gewone lijsterbes heeft witte bloesem, 

oranje bessen en een mooie rode herfst-

kleur. Hij verdraagt arme grond, maar 

wordt wel groot. De Sorbus ‘Astrid’ wordt 

maar 4-5 m hoog, en Sorbus aucuparia 

‘Fingerprint‘ heeft een veel smallere 

kroon.

AMELANCHIER 
 KRENTENBOOMPJE

Een makkelijk groeiend, bossig vertakt 

bloesemboompje (5-6m) dat het vrijwel 

overal goed doet. Later krijgt het een 

rood-met-gele herfstkleur en donker 

roodpaarse besjes. Die zijn eetbaar en 

zeer in trek bij vogels.

PYRUS SALICIFOLIA ‘PENDULA’ 
TREURPEER  

Deze sierpeer (max 6m) met smal grijs 

blad is droogtetolerant, met witte  

bloesem en kleine siervruchtjes. Hij is  

ook als snoeivorm verkrijgbaar en de  

hangende takken kunnen zelfs tot een 

schaduwrijk prieeltje uitgroeien. 

 ACER
 ESDOORN
 De meeste esdoorns worden vrij groot, maar 

Acer ‘Brilliantissimum’ (5-7m) of Acer ‘Prinz 

Handjery’ (4-5m) blijven kleiner met mooi 

gekleurd blad. De groengele bloemtrosjes 

in april leveren veel nectar voor bijen. Acer 

campestre ‘Anny’s Globe’ en ‘Nanum’ zijn 

kleine bolvormen tot 5 m. 

 TILIA CORDATA ‘GREEN GLOBE‘  
 BOL-LINDE
 Kleine bomen tot 5 m, of struikjes die  

op stam worden gezet. Bekend om hun 

heerlijk geurende groengele bloemtrossen 

in het voorjaar. Kan ook op wat drogere 

plekken staan.  

 PRUNUS CERASIFERA ‘NIGRA’ 
 KERSPRUIM
 Een sierversie van de Kerspruim met  

donkerrood blad en roze bloesem, met 

veel nectar. Het wordt een boom tot 

7m hoog die schaars eetbare pruimpjes 

draagt. Liever een rijke fruitoogst? Neem 

dan een pruimenboom.

ILEX AQUIFOLIUM 
 HULST

Inheemse boom tot circa 6 m hoog,  

wintergroen met witte bloemetjes in mei. 

De Hulst kan ook in de schaduw staan. 

Vrouwtjesbomen, zoals ‘J.C. van Tol’  

dragen rode bessen, die mooi zijn voor 

kerststukjes.

SALIX SOORTEN 
 WILG
Mini-boompjes als katjeswilg Salix caprea 

‘Kilmarnock’ passen overal, maar ook  

grotere soorten (bijv. Salix alba) kunnen 

als knotwilg in een kleine tuin. Het  

leuke aan een oude knotwilg is dat deze 

ook zorgt voor nestgelegenheid. 

10X BOMEN VOOR ELKE TUIN
Een boompje in je tuin biedt schaduw en sfeer. We geven je tien tips voor mooie tuinbomen die niet te groot worden,  

goed verkrijgbaar zijn en een groene bijdrage leveren aan de natuur in jouw buurt! Voor welke ga jij?

STICHTING

Bron: https://steenbreek.nl/plantenlijsten/

Samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving

https://steenbreek.nl/plantenlijsten/

