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Beplantingsstijlen 
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Beplantingsstijl: de grassentuin

Een grassentuin heeft een rustige natuurlijke 
uitstraling. Achterin de tuin planten wij hogere 
grassen, zodat er een gelaagdheid in de tuin ontstaat. 
Als de grassen dicht zijn gegroeid, ontstaat er een 
zeer onderhoudsvriendelijk tuin.
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Beplantingsstijl: de kleurrijke tuin/Cottage tuin

6

De vaste planten in combinatie met kleurrijke 
heesters zorgen voor een kleurexplosie in het voorjaar, 
zomer en najaar. Met deze stijl is er in de tuin een 
veel kleur te zien! Ook trekt deze tuin een hoop 
bijen en vlinders aan wat zorgt voor een hoge 
biodiversiteit. 
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Beplantingsstijl: de witte siertuin
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De witte siertuin past goed bij een woning met een 
witte gevel, omdat de beplanting een samenhang 
vormt. De beplanting van deze stijl bestaat 
hoofdzakelijk uit hortensia’s, rododendrons in 
combinatie met wit bloeiende vaste planten.  
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Beplantingsstijl: de mediterrane tuin

Wil je graag een warme en zomerse sfeer creëren in de 
tuin? Met de mediterrane tuin krijgt u in de zomerse 
maanden in uw eigen tuin een vakantiegevoel. Wij 
gebruiken Italiaanse cipressen, agave, druiven en een 
plant welke absoluut niet in de mediterrane tuin mag 
ontbreken is natuurlijk de lavendel.
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Beplantingsstijl: de minimalistische tuin
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Deze minimalistische strakke tuin wordt voornamelijk 
bepaald door wintergroene (blok)hagen, gazonvlakken, 
wintergroene heesters en dak- en leibomen. De tuin 
straalt rust en samenhang uit. 
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Beplantingsstijl: de heidetuin

In een heidetuin valt het hele jaar door wel wat te 
beleven. Zelfs midden in de winter zijn er bloeiende 
heidesoorten. Een heidetuin bestaat hoofdzakelijk uit 
zuurminenden planten van de familie Ericaceae. 
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Beplantingsstijl: de prairietuin

Een prairietuin bestaat uit kleurrijke beplanting in 
combinatie met grassen. De tuin zorgt voor een hoge 
biodiversiteit, omdat het veel insecten aantrekt.
Een goed aangelegde prairietuin is onderhoudsvriendelijk
en zal zichzelf standhouden.
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Beplantingsstijl: de Japanse tuin

De Japanse tuin bestaat altijd uit drie elementen: 
water, planten en stenen. Japanners houden de 
beplanting meestal vrij rustig. Niet teveel bloeiende 
planten en zeker geen bloembollen. Wij maken gebruik 
van verschillende tinten bladkleuren. Uiteraard  
gebruiken wij Japanse plantsoorten. 
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Boomsoorten in verschillende maten
en vormen



2322
Zelkova serrata
Japanse zelkova, 26

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
sierpeer, 23

Prunus serrulata ‘Kanzan’
Japanse kers, 21

Prunus sargentii ‘Rancho’
Japanse kers, 20

Nothofagus antarctica
schijnbeuk, 18

Magnolia kobus
kobus magnolia, 15

Koelreuteria paniculata
lampionboom, 14

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
valse Christusdoorn, 13

Fraxinus excelsior ‘Allgold’
goudes, 12

Davidia involucrata
vaantjesboom, 11

Cercidiphyllum japonicum
koekjesboom, 9

Amelanchier lamarckii ‘Robin Hill’
krentenboompje, 8

Alnus glutinosa ‘Imperialis’
zwarte els cv, 6

Acer rubrum ‘Scanlon‘
rode esdoorn, 5

Acer platanoides ‘Olmsted’
Noorse esdoorn cv, 4

Acer platanoides ‘Drummondii’
Noorse esdoorn cv, 2

Acer negundo ‘Variegatum’
vederesdoorn cv, 1

Bomen, 2de grootte (6-12 m) 

Alnus incana ‘Aurea
goudels, 7

Magnolia ‘Spectrum’
magnolia, 16

Magnolia x soulangeana
gewone magnolia, 17

Sorbus hybrida ‘Gibbsii’
Zweedse meelbes, 25

Pyrus calleryana ‘Redspire’
sierpeer, 22

Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’
tweestijlige meidoorn, 10

Acer platanoides ‘Royal Red‘
Noorse esdoorn, 3

Paulownia tomentosa
Anna Paulownaboom, 19

Sorbus dodong 
lijsterbes, 24
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Bomen en boomheesters, 3de grootte (0-6 m) 

Cornus mas
gele kornoelje, 11

Tamarix parviflora
tamarisk, 30

Rhus typhina ‘Dissecta’
fluweelboom, 29

Rhus typhina
fluweelboom, 28

Pyrus salicifolia ‘Pendula‘
wilgpeer, 25

Prunus ‘Uminko‘
Japanse sierkers, 24

Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’
najaarskers, 23

Prunus serrulata ‘Amanogawa’
Japanse sierkers, 22 

Parrotia persica
Perzisch ijzerhout, 20

Malus ‘Evereste‘
sierappel, 17

Malus ‘Butterball‘
sierappel, 16

Laburnum anagyroides  ‘Vossii’
gewone goudenregen, 15

Cornus kousa var. chinensis
Chinese kornoelje, 12

Cornus controversa ‘Variegata’
reuzenkornoelje, 10

Acer palmatum ‘Sangokaku’
Japanse esdoorn, 6

Acer davidii 
streepjesbast-esdoorn, 1 

Hibiscus resi
boomhibiscus, 14

Amelanchier lamarckii
Japanse sierkers, 7 
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Bomen en boomheesters, 3de grootte (0-6 m) 

Heptacodium miconioides
zevenzonenboom, 13

wg Quercus ilex
steeneik, 26

Prunus cerasifera ‘Nigra’
kerspruim, 21

Malus ‘Rudolph‘
sierappel, 19

Malus ‘Red Sentinel
sierappel, 18

Acer palmatum ‘Bloodgood‘
Japanse esdoorn, 5

Acer palmatum ‘Atropurpureum’
Japanse esdoorn, 4

Acer japonicum ‘Aconitifolium’
Japanse esdoorn, 3

Acer griseum
papieresdoorn, 2

Cercis siliquastrum 
Judasboom, 8

Clerodendrum trichotomum var. fargesii
kansenboom, 9

Quercus ilex
steeneik, 27
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Quercus robur ‘Fastigiata Koster’
zuilbeuk, 37

Tilia europaea ‘Pallida’
koningslinde, 40

Tilia europaea ‘Pallida’
koningslinde, 39

Platanus x acerifolia 
plataan, 26

Morus platanifolia
moerbei, 23

Fagus sylvatica
leibeuk, 11

Carpinus betulus
haagbeuk, 8

Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’
treurwilg, 33

Betula pendula ‘Tristis’
treurberk, 7

Betula pendula ‘Youngii’
prieelberk, 6

Ulmus ‘Columella’
iep, 41

Fagus sylvatica ‘Dawyck’
zuilbeuk, 13

Platanus x hispanica ‘Alphen’s Globe’
bolplataan, 28

Catalpa bignonioides ‘Nana’
bol-trompetboom, 9 

Acer platanoides ‘Globosum’
bolesdoorn, 2

Vormbomen

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’
bolacaia, 38

Prunus serrulata ‘Amanogawa’
Japanse sierkers, 30

leifruitboom appel 
(pruimen, kersen, peer, perzik) 16

Platanus x acerifolia 
dakplataan, 27

Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’
najaarskers, 31

Betula pendula
gewone berk, 5

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
sierpeer, 32
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Laburnum anagyroides ‘Vossie’
gewone goudenregen, 17

Malus ‘Red Sentinel’
sierappel, 21

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’
rode treurbeuk, 10

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
rode leibeuk, 12

Ulmus hollandica ‘Wredei’
goudiep, 42

Malus domestica ‘Red Sensation’
sierappel, 22

Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’
rode zuilbeuk, 15

Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’
gele zuilbeuk, 14

Acer platanoides ‘Crimson Sentry’
rode bolesdoorn, 1

Vormbomen

Acer platanoides ‘Olmsted’
Noorse esdoorn cv, 3

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’
amberboom, 19

Liquidambar styraciflua ‘Gum Ball’
amberboom, 18

Acer rubrum ‘Scanlon‘
rode esdoorn, 4

wg Prunus laurocerasus ‘Novita’
laurier, 29 

Quercus ilex
steeneik, 35

Quercus ilex
steeneik, 36

Quercus ilex
steeneik, 34

Photinia fraseri ‘Red Robin’ 
glansmispel, 25

Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’
amberboom, 20

Parrotia persica 
Perzisch ijzerhout, 24
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Meerstammige bomen

Acer davidii 
streepjesbast-esdoorn, 1 

Acer palmatum ‘Sangokaku’
Japanse esdoorn, 6

Amelanchier lamarckii
Amerikaans krentenboompje, 7

Cornus kousa var. chinensis
Chinese kornoelje, 9

Cornus mas
gele kornoelje, 10

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
valse Christusdoorn, 13

Koelreuteria paniculata
lampionboom, 15

Laburnum anagyroides ‘Vossie’
gewone goudenregen, 16

Magnolia x soulangeana
gewone magnolia, 17

Nothofagus antarctica
schijnbeuk, 18

Parrotia persica
Perzisch ijzerhout, 19

Prunus serrulata ‘Kanzan’
Japanse kers, 20

Prunus ‘Umineko‘
Japanse sierkers, 22

Rhus typhina ‘Dissecta’
fluweelboom, 25

Rhus typhina
fluweelboom, 24

Zelkova serrata
Japanse zelkova, 26

Prunus sargentii ‘Rancho’
Japanse kers, 21
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Meerstammige bomen

Acer griseum
papieresdoorn, 2

Acer japonicum ‘Aconitifolium’
Japanse esdoorn, 3

Acer palmatum ‘Atropurpureum’
Japanse esdoorn, 4

Acer palmatum ‘Bloodgood‘
Japanse esdoorn, 5

Cercis siliquastrum 
Judasboom, 8

Heptacodium miconioides
zevenzonenboom, 14

Quercus ilex
steeneik, 23



Solitaire heesters
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Viburnum x bodnantense ‘Dawn’
sneeuwbal, 56

Syringa x prestoniae ‘Red Wine’
sering, 51

Philadelphus coronarius
gewone boerenjasmijn, 45

Philadelphus ‘Belle Etoile’ 
boerenjasmijn, 44

Magnolia stellata
stermagnolia, 40

Kolkwitzia amabilis
koninginnestruik, 38

Hamamelis mollis
toverhazelaar, 27

Forsythia intermedia ‘Spectabilis’
Chinees klokje, 26

Hydrangea paniculata ‘Limelight‘
pluimhortensia, 32

Exochorda racemosa
grootbloemspiraea, 24

Cytisus scoparius
brem, 21

Corylus avellana ‘Contorta’ 
kronkelhazelaar, 18

Corylus avellana
gewone hazelaar, 17

Cornus sericea ‘Flaviramea’
kornoelje, 16

Buddleja x weyeriana ‘Sungold’
vlinderstruik, 6

Buddleja alternifolia 
vlinderstruik, 3

Amelanchier lamarckii
Amerikaans krentenboompje, 2

Aesculus parviflora
herfstpaardenkastanje, 1

Solitaire heesters

Sambucus nigra
gewone vlier, 47

Viburnum opulus ‘Roseum‘
gewone sneeuwbal, 54 

Viburnum plicatum ‘Mariesii’
Japanse sneeuwbal, 55

Buddleja davidii ‘Pink Delight’ 
vlinderstruik, 8

Buddleja davidii ‘White Profusion’
vlinderstruik, 9

Ficus carica
vijg, 25

Cercis chinensis ‘Avondale’
Chinese judasboom, 12

Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’
pluimhortensia, 34

Hydrangea paniculata ‘Kyushu’
pluimhortensia, 36

Magnolia ‘Butterflies‘
magnolia, 39

Magnolia ‘Sieboldii‘
magnolia, 42
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Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’
gewone sering, 50

Sambucus nigra ‘Guincho Purple’
paarse vlier, 48

Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
pruikenboom, 20

Corylus maxima ‘Purpurea’
bruine hazelaar, 19

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’
schoonvrucht, 11

Ceanothus impressus ‘Victoria’
Amerikaanse sering, 13

Buddleja davidii ‘Blue Chip’
dwergvlinderstruik, 5

Buddleja davidii ‘Empire Blue’
vlinderstruik, 4

Solitaire heesters

Hibiscus syriacus ‘Oiseau Bleu’
altheastruik, 31

Buddleja davidii ‘Black Knight’
vlinderstruik, 7

Hamamelis x intermedia ‘Jelena’ 
toverhazelaar, 28

Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’
rode kornoelje, 15

Decaisnea fargesii 
augurkenstruik, 22

Magnolia ‘Susan’
magnolia, 41

Magnolia liliiflora ‘Nigra’
magnolia, 43
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Solitaire heesters

Viburnum davidii
sneeuwbal, 52

Ilex aquifolium ‘J.C van Tol’
hulst, 37

Viburnum tinus
sneeuwbal, 53

wg

Cornus alba ‘Sibirica Variegata’
witte kornoelje, 14

Camellia japonica
Japanse roos, 10

Euonymus alatus
kardinaalsmuts, 23

Hamamelis x intermedia ‘Diane’ 
toverhazelaar, 29

Heptacodium miconioides
zevenzonenboom, 30

Sambucus racemosa
trotsvlier, 49 

Hydrangea paniculata ‘Pinky Winky’          
pluimhortensia, 33 

Hydrangea paniculata ‘Wim’s Red’          
pluimhortensia, 35

Ribes sanguineum ‘King Edward Vii’
rode ribes, 46



Hagen en afscheidingen
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Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’
ganzerik, 24

Hedera colchica ‘Dentata Variegata’
hedera, 11

Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’
Californische cypres, 4

Carpinus betulus
haagbeuk, 3

Acer campestre 
esdoorn, 1

Hagen en afscheidingen

Fagus sylvatica
beukenhaag, 8

Crataegus monogyna
eenstijlige meidoorn, 6

Hedera helix ‘Goldheart‘
klimop, 13

Hibiscus syriacus ‘Oiseau Bleu’
altheastruik, 17

Trachelospermum jasminoïdes
sterjasmijn, 32 (Quick Hedge)

Photinia fraseri ‘Red Robin’
glansmispel, 21

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
rode beukenhaag, 9
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Thuja plicata ‘Gelderland‘
reuzenlevensboom, 31

Thuja occidentalis ‘Brabant’
westerse levensboom, 30

Taxus baccata 
venijnboom, 29

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Portugese laurier, 28

Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ 
laurierkers, 25

Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’
laurierkers, 26

Phyllostachys nigra
zwarte woekerende bamboe, 23

Phyllostachys bissetii
woekerende bamboe, 22

Lonicera nitida ‘Maigrun’
Chinese kamperfoelie, 20

Ilex crenata ‘Convexa’
Japanse hulst, 18

Hedera hibernica
klimop, 15

Hedera helix ‘Goldheart‘
klimop, 13 (Quick Hedge)

Hedera helix 
klimop, 12 

Fargesia murieliae ‘Jumbo’
nietwoekerende bamboe, 10

Elaeagnus ebbingei
olijfwilg, 7

wg

Hagen en afscheidingen

Buxus sempervirens
palmboompje, 2 

x Cuprocyparis leylandii
leylandcipres, 5

Hedera colchica ‘Dentata Variegata’
klimop, 11

Hedera helix ‘White Ripple‘
klimop, 14 (Quick Hedge)

Hedera
kant en klare haag, 16

Ligustrum ovalifolium
liguster, 19

Prunus laurocerasus ‘Caucasica’
laurierkers, 27



klimplanten
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Wisteria floribunda ‘Rosea’
blauwe regen, 39

Wisteria floribunda ‘Longissima Alba’
blauwe regen, 37

Rosa ‘New Dawn‘
klimroos, 32

Rosa ‘Guirlande d’Amour’
klimroos, 31

Rosa ‘Golden Climber’
klimroos, 30

Rosa ‘Compassion’
klimroos, 29

Rosa ‘American Pillar’
klimroos, 27

Lonicera tellmanniana
kamperfoelie, 22

Jasminum nudiflorum 
winterjasmijn, 20

Hydrangea anomala subsp. Petiolaris
klimhortensia, 19

Fallopia baldschuanica 
bruidsluier, 13

Clematis ‘Nelly Moser‘
bosrank, 10

Clematis montana ‘Mayleen’
bosrank, 9

Campsis tagliabuana ‘Indian Summer’
trompetklimmer, 5

Clematis ‘Mevrouw Le Coultre’
bosrank, 8

Aristolochia macrophylla
Duitse pijp, 4 

Actinidia kolomikta 
straalstempel, 1

Klimplanten

Hedera colchica ‘Dentata Variegata’
hedera, 14

Hedera helix ‘Goldheart‘
klimop, 16

Hedera helix ‘White Ripple‘
klimop, 17 (Quick Hedge)

Trachelospermum jasminoïdes
sterjasmijn, 33 (Quick Hedge)

Actinidia deliciosa ‘Jenny’
kiwi, 2 

Clematis armandii ‘Snowdrift’
bosrank, 6

Vitis vinifera ‘Vroege van der Laan’
wijnstok, 36



5554
wg

Wisteria sinensis ‘Prolific’
blauwe regen, 40

Wisteria floribunda ‘Macrobotrys’
blauwe regen, 38

Vitis vinifera ‘Purpurea’
wijnstok, 35

Vitis ‘Boskoop Glory’
wijnstok, 34

Rosa ‘Blaze’
klimroos, 28

Passiflora caerulea 
passiebloem, 25

Parthenocissus tricuspidata ‘Veitch Boskoop’
wilde wingerd, 24

Parthenocissus quinquefolia ‘Engelmannii’
wilde wingerd, 23

Lonicera periclymenum ‘Serotina’
kamperfoelie, 21

Clematis ‘The President’
bosrank, 12

Clematis ‘Rouge Cardinal’
bosrank, 11

Clematis ‘Akaishi‘
bosrank, 7

Akebia quinata 
akebia, 3

Klimplanten

Hedera helix 
klimop, 15

Hedera colchica ‘Dentata Variegata’
hedera, 14

Hedera helix ‘Goldheart‘
klimop, 16

Hedera helix ‘White Ripple‘
klimop, 17 (Quick Hedge)

Hedera hibernica
klimop, 18

Rubus fruticosus ´Thornless Evergreen
braam, 26



Groente- en kruidentuin
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Zingiber officinale
gember, 28

Thymus vulgaris
tijm, 27

Spinacia oleracea
spinazie, 26

Satureja montana 
bonenkruid, 25

Salvia officinalis
salie, 24

Rosmarinus officinalis
rozemarijn, 23

Origanum vulgare
marjolein, 21

Ocimum basilicum
basilicum, 20

Melissa officinalis
citroenmelisse, 19

Matricaria recutita
kamille, 18 

Levisticum officinale
maggiplant, 17

Lactuca sativa var. foliosa
eikenbladsla, 16

Lactuca sativa var. capitata ‘Iceberg’
ijsbergsla, 15

Lactuca sativa var. capitata
kropsla, 14

Fragaria x ananassa
aardbeiplant, 13 

Eruca sativa
rucola, 12

Daucus carota
wilde peen, 11

Cichorium endivia
andijvie, 10

Coriandrum sativum
koriander, 9

Brassica oleracea var. botrytis
bloemkool, 8

Brassica oleracea var. italica
broccoli, 7

Apium graveolens
selderij, 6

Anthriscus cerefolium
kervel, 5

Anethum graveolens
dille, 4

Allium porrum
prei, 3

Allium ‘White Lisbon’
bosui, 2

Allium schoenoprasum
bieslook, 1

Groente- en kruidentuin

Petroselinum crispum
peterselie, 22



Beplantingsplan op maat 
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Bijlage: eigenschappen planten



nmmr Latijnse naam Nederlandse naam grootte bloei(kleur) bloeitijd eigenschappen
1 Acer negundo 'Variegatum' vederesdoorn cv 12 mtr wit/groen blad - bont blad, geveerd blad, veel onderhoud (terugslag)
2 Acer platanoides 'Drummondii' Noorse esdoorn cv 12 mtr wit/groen blad - gele herfstkleur, veel onderhoud terugslag, op tijd terug snoeien
3 Acer platanoides 'Royal Red' Noorse esdoorn cv 12 mtr rode bladkleur - kegelvormige boom, hele jaar door rode bladkleur
4 Acer platanoides 'Olmsted' Noorse esdoorn cv 10-12 mtr gele herfstkleur - zuilvorm, goede straatboom, gele herfstkleur
5 Acer rubrum 'Scanlon' rode esdoorn 12 mtr oranje/rode herfstkleur - zuilvormige boom
6 Alnus glutinosa 'Imperialis' zwarte els cv 7-10 mtr - - hele diepe ingesneden bladeren
7 Alnus incana 'Aurea' goudels 10 mtr licht geel blad - goede grond, langzame groei. gelige verschijning, blad,twijg etc.
8 Amelanchier lamarckii 'Robin Hill' krentenboompje 6-10 mtr witte bloei, oranje herfstkleur - krentenboom op stam, goede straatboom, meerstammig
9 Cercidiphyllum japonicum koekjesboom 6-8 m oranje herfstkleur (geurend) nov/dec meerstammig of boomvorm, bij bladveel een koekjesgeur, halfschaduw 

10 Crataegus x media 'Paul's Scarlet' tweestijlige meidoorn 10 mtr rode bloei mei ronde kroon
11 Davidia involucrata vaantjesboom 10-12 mtr wit juni bloeit pas na aantal jaren 10/15 jaar. grof getand blad
12 Fraxinus excelsior 'Allgold' goudes, gele es 10-12 mtr goudgele herfstkleur - twijgen goudgeel, in herfst bladeren goudgeel
13 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (gele) valse Christusdoorn 10-12 mtr goudgele uitloop juni/juli gele uitloop,verkleuren naar groengeel, geveerd blad, meerstammig
14 Koelreuteria paniculata lampionboom 8-12 mtr gele pluimen jun/aug oranje herfstkleur, meerstammig
15 Magnolia kobus kobus magnolia 8-10 mtr witte bloei april breed groeiende boom, viltige knop, roze/rode peulen
16 Magnolia 'Spectrum' magnolia 8-10 mtr wit/roze bloei april zuilvormig, veel water geven na aanplant
17 Magnolia x soulangeana gewone magnolia 8 mtr wit/roze bloei april breed groeiende boom, grote bloemen! Dik blad, meerstammig
18 Nothofagus antarctica schijnbeuk 6-12m goudgele herfstkleur mei kleinste blad, donker hout met lenticellen, visgraat vertakking, meerstammig
19 Paulownia tomentosa Anna Paulownaboom 10-12 mtr blauw/paarse bloei april/mei Let op: zeer windgevoeilig, takbreuk, veel ondergrondse uitlopers
20 Prunus sargentii 'Rancho' Japanse kers 6-8 mtr roze bloei april zuil vaasvormig, ook meerstammig 
21 Prunus serrulata 'Kanzan' Japanse kers 6-8 mtr roze bloei april ge-ent, zavelige grond, breed vaasvorm, meerstammig
22 Pyrus calleryana 'Redspire' sierpeer 12 mtr witte bloei/rode herfstkleur april goed in verharding, kleine peer, blijft iets smaller dan Chanticleer
23 Pyrus calleryana 'Chanticleer' sierpeer 12 mtr witte bloei/oranje herfstkleur april herfstkleur oranje, goed in verharding, kleine peer
24 Sorbus dodong lijsterbest 6-8 mtr oranje herfstkleur aug kan in de verharding, bessen trekt vogels aan
25 Sorbus hybrida 'Gibbsii' lijsterbest 6-8 mtr rode bessen aug kan in de verharding, bessen trekt vogels aan
26 Zelkova serrata zelkova 12 mtr oranje herfstkleur - barst van plataan, blad van haagbeuk, gevoelig voor iepenziekte, meerstammig

Bomen 2de grootte (6-12 m) 

nmmr Latijnse naam Nederlandse naam grootte bloei(kleur) bloeitijd 
1 Acer platanoides 'Crimson Sentry' rode bolesdoorn 4-5 mtr paars bladkleur - bolvorm, enthoogte 2.25 mtr.
2 Acer platanoides 'Globosum' bolesdoorn 4-5 mtr - - bolvorm, enthoogte 2.25 mtr.
3 Acer platanoides 'Olmsted' Noorse esdoorn cv 10-12 mtr gele herfstkleur - zuilvorm, goede straatboom, gele herfstkleur
4 Acer rubrum 'Scanlon' rode esdoorn 12 mtr oranje/rode herfstkleur - breed zuilvormige boom
5 Betula pendula ruwe berk 15-20 mtr - - meerstammig
6 Betula pendula 'Youngii' prieelberk 6 mtr - - stevigere twijgen dan van tristis,prieelvorm
7 Betula pendula 'Tristis' treurberk 15/20 mtr - - laat hele jaar door rommel vallen
8 Carpinus betulus haagbeuk 3-4 mtr - -
9 Catalpa bignonioides 'Nana' bol-trompetboom 4-5 mtr - - vorstgevoelig. Let op snoeien na de vorst

10 Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' rode treurbeuk 3-5 mtr paars/rode bladkleur -
11 Fagus sylvatica leibeuk 3-4 mtr - -
12 Fagus sylvatica 'Atropunicea' rode leibeuk 3-4 mtr rode bladkleur -
13 Fagus sylvatica 'Dawyck' zuilbeuk 2de grootte - - strakke zuilvorm, ook al leivorm
14 Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' gele zuilbeuk 2de grootte goud/gele uitloop - strakke zuilvorm, goudgele uitloop, groene bladeren, goudgeel in herfst
15 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' rode zuilbeuk 2de grootte paars/rode bladkleur - strakke zuilvorm, groene uitloop, wordt daarna rood
16 leifruitboom 2-3 mtr - - appel, pruimen, kersen, peer, perzik, halfstam
17 Laburnum anagyroides 'Vossie' gewone goudenregen 7 mtr gele trossen apr/mei 3 tallig blad, zilverkleurige knop, trosjes bloemen
18 Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' amberboom 4-5 mtr geel/oranje/rode herfstkleur - verkleurd in de herfst: paars/rood/geel
19 Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' amberboom 3-4 mtr geel/oranje/rode herfstkleur - leivorm
20 Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' amberboom 10 mtr geel/oranje/rode herfstkleur - zuilvorm
21 Malus 'Red Sentinel' sierappel 3-4 mtr rode appels -
22 Malus domestica 'Red Sensation' ballerina appelboom 1,5-2 mtr rode appels -
23 Morus platanifolia moerbei 4-5 mtr - - dakvorm, geen vruchten
24 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 3-4 mtr geel/rode herfstkleur jan/febr asymetrisch blad, schilfert, breed, paars/geel/bruin
25 Photinia fraseri ‘Red Robin’ glansmispel 3-4 mtr rode uitloop - bolvorm, ook leivorm
26 Platanus x acerifolia plataan 3-4 mtr - - leivorm
27 Platanus x acerifolia dakplataan 4-5 mtr - - dakvorm
28 Platanus x hispanica 'Alphen's Globe' bolplataan 5-6 mtr - - bolvorm
29 Prunus laurocerasus 'Novita' laurier 3-4 mtr wintergroen - leivorm, snelgroeiend, donker groene bladeren
30 Prunus serrulata 'Amanogawa' Japanse kers 6-8 mtr wit/roze bloei april opgaande groei, getand blad, struik, zuilvorm
31 Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' najaarskers 5-6 mtr roze bloei najaar 2.30 enthoogte, veel tak/bloesemsterfte, typisch kersenblad klein
32 Pyrus calleryana 'Chanticleer' sierpeer 3-5 mtr witte bloei/oranje herfstkleur april herfstkleur oranje, goed in verharding, kleine peer
33 Salix sepulcralis 'Chrysocoma' treurwilg 20-25 mtr - -
34 Quercus ilex steeneik 3-4 mtr wintergroen -
35 Quercus ilex steeneik 3-4 mtr wintergroen -
36 Quercus ilex steeneik 4-5 mtr wintergroen -
37 Quercus robur 'Fastigiata Koster' zomereik 10-12 mtr - - zuilvormige boom
38 Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' bolacacia 5-6 mtr - - bolvormige boom, geen doorns 
39 Tilia europaea 'Pallida' koningslinde 3-4 mtr - -
40 Tilia europaea 'Pallida' koningslinde 4-5 mtr - - dakvorm
41 Ulmus 'Columella' iep 10-12 m - - iepenziekte resistent!!! Smalle vorm
42 Ulmus hollandica 'Wredei' zuil goudiep 10 mtr goud/gele uitloop - goudgele uitloop, later groene/geel, minder gevoelig iepziekte

meerstammig

leivorm, groot blad

leivorm, ook al dakvorm
zuilvormige boom

sier hangende takken
zuilvorm
leivorm

eigenschappen

leivorm

sier hangende takken
leivorm
rode uitloop

Vormbomen



nmmr Latijnse naam Nederlandse naam grootte bloei(kleur) bloeitijd 
1 Acer davidii streepjesbast-esdoorn 3e gr oranje/rode herfstkleur - gestreepte bast,  brede kroon, meerstammig
2 Acer griseum papieresdoorn 6-7 mtr rode herfstkleur - mooie papierachtige bast, ronde kroon, meerstammig
3 Acer japonicum 'Aconitifolium' Japanse esdoorn 2-3 mtr oranje/rode herfstkleur - boomheester, groene bladeren, meerstammig
4 Acer palmatum 'Atropurpureum' Japanse esdoorn 4-6 mtr rood blad - boomheester, meerstammig
5 Acer palmatum 'Bloodgood' Japanse esdoorn 4-6 mtr donker paars blad - boomheester, meerstammig
6 Acer palmatum 'Sangokaku' Japanse esdoorn 4-5 mtr geel/oranje herfstkleur - boomheester, groene bladeren, meerstammig
7 Amelanchier lamarckii krentenboompje 4-6 mtr geel/oranje herfstkleur - groene bladeren/witte bloei, meerstammig
8 Cercis siliquastrum Judasboom 6 mtr roze/wit bloei apr/mei roze bloeiend op stam, lange peulen, groot hartvormig blad, meerstammig
9 Clerodendrum trichotomum var. fargesii  kansenboom 3-4 mtr paars/rode bloei aug/sept boomheester, groot blad, veel ondergrondse uitlopers

10 Cornus controversa 'Variegata' reuzenkornoelje 5-7 m witte bloei juni/juli wit/groene bladeren, grote schermen, groeit in etages
11 Cornus mas gele kornoelje 5-6 mtr gele trossen jan/maart boomheester, rode bessen, meerstammig 
12 Cornus kousa var. chinensis Chinese kornoelje 4-5 mtr witte bloei mei/juni vruchten eetbaar
13 Heptacodium miconioides Zevenzonenboom 4-5 mtr wit/rode bloei sep/okt bloei wit verkleurd naar rood, verdraagt forse snoei, meerstammig
14 Hibiscus resi boomhibiscus 3-4 mtr roze bloei aug/okt
15 Laburnum anagyroides  'Vossii' gewone goudenregen 4-6 mtr gele trossen apr/mei 3 tallig blad, zilverkleurige knop, trosjes bloemen, meerstammig
16 Malus 'Butterball' sierappel 5-6 mtr witte bloei (gele appels) mei botergele appeltjes, bosjes 3-6 appels, groen blad. 
17 Malus 'Evereste' sierappel 6 mtr wit/rose bloei mei roodgroene appel. GEZONDE malus
18 Malus 'Red Sentinel' sierappel 4-5m roze/wit (rode appels) mei kleine rode appel 
19 Malus 'Rudolph'  (Purpurea-groep) sierappel 5-6m paarsroze (oranje/gele appel) apr/mei breed bolvormig, rood appeltje, blad groen/rood
20 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 7 mtr geel/rode herfstkleur jan/febr asymetrisch blad, schilfert, breed, paars/geel/bruin, meerstammig
21 Prunus cerasifera 'Nigra' kerspruim 6-7 mtr roze/wit (paarse bladeren) april in zon vanwege kleur, groot blad, groepen
22 Prunus serrulata ‘Amanogawa’ Japanse sierkers 5-6 mtr roze bloei april zeer smalle boom 

23 Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' najaarskers 5-6 mtr roze bloei (oranje herfstkleur)
okt-dec, febr- 
maart

24 Prunus 'Umineko' Japanse sierkers 6 mtr witte bloei (oranje herfstkleur) april smal, vaasvormige boom, meerstammig
25 Pyrus salicifolia 'Pendula' wilgpeer 3 mtr witte bloei mei grijzig blad, treurvorm, wittig, peertjes. Witte bloemen
26 Quercus ilex steeneik 4-5 mtr wintergroen - traaggroeiend, meerstammig
27 Quercus ilex steeneik 4-5 mtr wintergroen - traaggroeiend, meerstammig
28 Rhus typhina fluweelboom 4-6 mtr geel/oranje herfstkleur juni/juli boomheester, uitlopers, zilverachtig onderzijde, gelobt blad, meerstammig
29 Rhus typhina 'Dissecta' fluweelboom 4-6 mtr geel/oranje herfstkleur juni/juli boomheester, Geveerd blad, blad diep ingesneden, meerstammig
30 Tamarix parviflora tamarisk 4-5 mtr roze bloei april/juni hangende twijgen, verdraagt zeewind, meerstammig

eigenschappen

Bomen en boomheesters 3de grootte (0-6 m) 

vaasvormig, koop boom met 2.25 enthoogte, dan heb je minder tak/bloesemsterfte. Zodra 
er veel takken dood gaan of het blad word snel aangevreten, wordt het tijd om de boom 
flink te snoeien. Zo'n boom kun je dan net zo snoeien als bijv. een bolacacia en daarna 
loopt deze weer veel 'frisser' uit. 

nmmr Latijnse naam Nederlandse naam grootte bloei(kleur) bloeitijd eigenschappen
1 Acer davidii streepjesbast-esdoorn 3e gr oranje/rode herfstkleur - gestreepte bast,  brede kroon, meerstammig
2 Acer griseum papieresdoorn 6-7 mtr rode herfstkleur - mooie papierachtige bast, ronde kroon, meerstammig
3 Acer japonicum 'Aconitifolium' Japanse esdoorn 2-3 mtr oranje/rode herfstkleur - boomheester, groene bladeren, meerstammig
4 Acer palmatum 'Atropurpureum' Japanse esdoorn 4-6 mtr rood blad - boomheester, meerstammig
5 Acer palmatum 'Bloodgood' Japanse esdoorn 4-6 mtr donker paars blad - boomheester, meerstammig
6 Acer palmatum 'Sangokaku' Japanse esdoorn 4-5 mtr geel/oranje herfstkleur - boomheester, groene bladeren, meerstammig
7 Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje 6 mtr witte bloei april geel oranje herfstkleur, bronzen uitloop, meerstammig
8 Cercis siliquastrum Judasboom 6 mtr roze/wit bloei apr/mei roze bloeiend op stam, lange peulen, groot hartvormig blad, meerstammig
9 Cornus kousa var. chinensis Chinese kornoelje 4-5 mtr witte bloei mei/juni vruchten eetbaar

10 Cornus mas gele kornoelje 5-6 mtr gele trossen jan/maart boomheester, rode bessen, meerstammig 
13 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (gele) valse Christusdoorn 10-12 mtr goudgele uitloop juni/juli gele uitloop,verkleuren naar groengeel, geveerd blad, meerstammig
14 Heptacodium miconioides Zevenzonenboom 4-5 mtr wit/rode bloei sep/okt bloei wit verkleurd naar rood, verdraagt forse snoei, meerstammig
15 Koelreuteria paniculata lampionboom 8-12 mtr gele pluimen jun/aug oranje herfstkleur, meerstammig
16 Laburnum anagyroides  'Vossii' gewone goudenregen 4-6 mtr gele trossen apr/mei 3 tallig blad, zilverkleurige knop, trosjes bloemen, meerstammig
17 Magnolia x soulangeana gewone magnolia 8 mtr wit/roze bloei april breed groeiende boom, grote bloemen! Dik blad, meerstammig
18 Nothofagus antarctica schijnbeuk 6-12m goudgele herfstkleur mei kleinste blad, donker hout met lenticellen, visgraat vertakking, meerstammig
19 Parrotia persica Perzisch ijzerhout 7 mtr geel/rode herfstkleur jan/febr asymetrisch blad, schilfert, breed, paars/geel/bruin, meerstammig
20 Prunus serrulata 'Kanzan' Japanse kers 6-8 mtr roze bloei april ge-ent, zavelige grond, breed vaasvorm, meerstammig
21 Prunus sargentii 'Rancho' Japanse kers 6-8 mtr roze bloei april zuil vaasvormig, ook meerstammig 
22 Prunus 'Umineko' Japanse sierkers 6 mtr witte bloei (oranje herfstkleur) april smal, vaasvormige boom, meerstammig
23 Quercus ilex steeneik 4-5 mtr wintergroen -
24 Rhus typhina fluweelboom 4-6 mtr geel/oranje herfstkleur juni/juli boomheester, uitlopers, zilverachtig onderzijde, gelobt blad, meerstammig
25 Rhus typhina 'Dissecta' fluweelboom 4-6 mtr geel/oranje herfstkleur juni/juli boomheester, Geveerd blad, blad diep ingesneden, meerstammig
26 Zelkova serrata zelkova 12 mtr oranje herfstkleur - barst van plataan, blad van haagbeuk, gevoelig voor iepenziekte, meerstammig

meerstammig

Meerstammige bomen



nmmr Latijnse naam Nederlandse naam grootte blad/naald kleur bloeitijd eigenschappen
1 Acer campestre esdoorn - groen blad - -
2 Buxus sempervirens palmboompje - wintergroen - -
3 Carpinus betulus haagbeuk - groen blad - -
4 Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' Californische cypres - blauwgrijs blauw - -
5 x Cuprocyparis leylandii leylandcipres - wintergroen - -
6 Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn - groen blad - doorns
7 Elaeagnus ebbingei olijfwilg - wintergroen - -
8 Fagus sylvatica beukhaag - groen blad - houd dorre blad vast in winter
9 Fagus sylvatica 'Atropunicea' rode beuk - rode bladkleur - houd blad vast in winter

10 Fargesia murieliae 'Jumbo' nietwoekerende bamboe 2-2,5 mtr wintergroen - -
11 Hedera colchica 'Dentata Variegata' klimop - geel/groen blad - grootbladig/tegen betongaas, muur
12 Hedera helix klimop - wintergroen - kleinbladig/tegen betongaas, muur, wintergroen 
13 Hedera helix 'Goldheart' klimop - geel/groen blad - kleinbladig/tegen betongaas, muur, wintergroen  
14 Hedera helix 'White Ripple' klimop - wintergroen/wit blad - kleinbladig/tegen betongaas, muur, wintergroen  
15 Hedera hibernica klimop - wintergroen - grootbladig/tegen betongaas, muur, wintergroen 
16 Hedera (kant en klare haag) klimop - wintergroen - H.H. 'White Ripple', H.H 'Glacier', H.H 'Goldchild', H.H 'Green Ripple'
17 Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' altheastruik 2,5 mtr blauwe bloei aug standplaats zon, meerdere kleuren verkrijgbaar
18 Ilex crenata 'Convexa' Japanse hulst 0,8 mtr wintergroen - traaggroeind 
19 Ligustrum ovalifolium liguster - wintergroen - snelgroeiend 
20 Lonicera nitida 'Maigrun' Chinese kamperfoelie 0,75 mtr wintergroen - laag en traaggroeind 
21 Photinia fraseri 'Red Robin' glansmispel - groen/rood blad - rode uitlopers 
22 Phyllostachys bissetii woekerende bamboe 5-6 mtr wintergroen - woekering , winterhard, wel woekering  
23 Phyllostachys nigra zwarte woekerende bamboe 5 mtr wintergroen - woekering , zwarte stengels, winterhard, 
24 Potentilla fruticosa 'Goldfinger' ganzerik 1-1,5 mtr gele bloeikleur juni/sept -
25 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' laurierkers 1-1,2 mtr wintergroen - groeit recht opgaand
26 Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' laurierkers 5-6 mtr wintergroen - -
27 Prunus laurocerasus 'Caucasica' laurierkers 4-5 mtr wintergroen - -
28 Prunus lusitanica 'Angustifolia' Portugese laurier - wintergroen - -
29 Taxus baccata venijnboom - wintergroen - -
30 Thuja occidentalis 'Brabant' westerse levensboom - dof blad - wintergroen
31 Thuja plicata 'Gelderland' reuzenlevensboom - wintergroen - -
32 Trachelospermum jasminoïdes sterjasmijn - witte bloei (geurend) juni/sept -

Hagen/afscheidingen

nmmr Latijnse naam Nederlandse naam grootte bloei(kleur) bloeitijd standplaats eigenschappen
1 Aesculus parviflora herfstpaardenkastanje 3-4 mtr witte bloei augustus zon/halfschad. worteluitlopers
2 Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje 6 mtr witte bloei april zon/halfschad. geel oranje herfstkleur, bronzen uitloop, meerstammig
3 Buddleja alternifolia vlinderstruik 2-3 m lila/lichtroze mei/juni zon kan goed tegen droogte
4 Buddleja davidii 'Empire Blue' vlinderstruik 3 mtr blauwe bloei juni/okt zon snoeien na vorst, bloeit op één jarig hout
5 Buddleja davidii 'Blue Chip' dwergvlinderstruik 60-80 cm lila/paarse bloei juli/sep zon dichtere/compacte groei, fijnere structuur, goed tegen droogte
6 Buddleja x weyeriana 'Sungold' vlinderstruik 2,5 mtr gele bloei juli/sep zon snoeien na vorst, bloeit op één jarig hout
7 Buddleja davidii 'Black Knight' vlinderstruik 3 mtr donker paarse bloei juli/sep zon snoeien na vorst, bloeit op één jarig hout
8 Buddleja davidii 'Pink Delight' vlinderstruik 3 mtr lila/lichtroze juli/sep zon snoeien na vorst, bloeit op één jarig hout
9 Buddleja davidii 'White Profusion' vlinderstruik 3 mtr witte bloei snoeien na vorst, bloeit op één jarig hout

10 Camellia japonica Japanse roos 2-3 mtr rode bloei maart/april halfschaduw zuurminnend
11 Callicarpa bodinieri 'Profusion' schoonvrucht 2-3 mtr paarse bessen nov/dec zon/halfschad. groene bladeren/ opvallend paarse bessen in herfst
12 Cercis chinensis ‘Avondale’ Chinese Judasboom 3-5 mtr roze bloei/geurend april/mei zon/halfschad. naaktbloeier, bloeit op kaal hout
13 Ceanothus impressus 'Victoria' Amerikaanse sering 1 mtr blauwe bloei mei-juni zon vorstgevoelig
14 Cornus alba 'Sibirica Variegata' witte kornoelje 2 mtr vuurrode twijgen nov/maart zon/halfschad. alzijdig VUURrood, bladeren wit/groen, bloei in mei wit
15 Cornus sanguinea 'Winter Beauty' rode kornoelje 2,5 mtr oranje twijgen nov/maart - groene bladeren, stoplichthout, rijke gronden
16 Cornus sericea 'Flaviramea' kornoelje 2-2,5 mtr gele twijgen nov/maart - groene bladeren
17 Corylus avellana gewone hazelaar 6-8 mtr gele katjes febr - rood is vrouw, man is katjes, voedselrijk, meerstammig
18 Corylus avellana 'Contorta' kronkelhazelaar 3 mtr gele katjes febr - gekronkelde twijgen, sierwaarde
19 Corylus maxima 'Purpurea' bruine hazelaar 6-8 mtr paars blad zon in zon vanwege kleur, groot blad, paarse knoppen, meerstammig
20 Cotinus coggygria 'Royal Purple' pruikenboom 3-4 m paars blad/gele bloem juni zon in de zon, vorstgevoelig, rondachtig rood blad
21 Cytisus scoparius brem 2 mtr gele bloei april zon kan goed tegen droogte en zon
22 Decaisnea fargesii augurkenstruik 3 mtr blauwe augurken juli/okt zon/halfschad. blauwe glanzende peulen, geveerd blad
23 Euonymus alatus kardinaalsmuts 2 mtr rode bladeren nov/maart zon/halfschad. groene bladeren, kurklijsten op hout, vaasvorm, roodpaars herfst
24 Exochorda racemosa grootbloemspiraea 3-4m witte bloei mei zon lastig te snoeien
25 Ficus carica vijg 3 mtr juli-sept mei eetbare vrucht, standplaats warme zuidmuur
26 Forsythia intermedia 'Spectabilis' Chinees klokje 2,5 mtr gele bloei maart/april zon/halfschad. verdraagt forse snoei
27 Hamamelis mollis toverhazelaar 3-4 mtr gele bloei dec-jan zon/halfschad. diep generfd, plotseling bladpunt, zacht blad, breed boven midden
28 Hamamelis x intermedia 'Jelena' toverhazelaar 3 mtr geel/oranje bloei jan zon/halfschad. koperkleurig, geent op virginiana, bloeit op kale struik
29 Hamamelis x intermedia 'Diane' toverhazelaar 3 mtr rode bloei jan zon/halfschad. bloeit op kale struik
30 Heptacodium miconioides Zevenzonenboom 4-5 mtr wit/rode bloei sep/okt - boomheester, bloei wit verkleurd naar rood, verdraagt forse snoei
31 Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' altheastruik 2,5 mtr blauwe bloei aug zon meerdere kleuren verkrijgbaar
32 Hydrangea paniculata 'Limelight'          pluimhortensia 3,5 mtr cream/witte bloei juli-sept zon/halfschad. terugsnoeien is meer grote pluimen
33 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'            pluimhortensia 3,5 mtr wit/rode bloei juli-sept zon/halfschad. terugsnoeien is meer grote pluimen
34 Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'            pluimhortensia 3,5 mtr lichtroze bloei juli-sept zon/halfschad. terugsnoeien is meer grote pluimen
35 Hydrangea paniculata 'Wim's Red' pluimhortensia 3,5 mtr wit/roze/rode bloei juli-sept zon/halfschad. terugsnoeien is meer grote pluimen
36 Hydrangea paniculata 'Kyushu'          pluimhortensia 3,5 mtr witte bloei juli-sept zon/halfschad. terugsnoeien is meer grote pluimen
37 Ilex aquifolium 'J.C van Tol' hulst 6 mtr wintergroen mei-juni - scherpe glanzende groene bladeren, rode besjes
38 Kolkwitzia amabilis koninginnestruik 2-4 mtr lichtroze mei-juni zon na bloei pluisjes ook sierlijk, dichte bloem donker roze
39 magnolia 'Butterflies' magnolia,beverboom 4-5 mtr gele bloei mei zon/halfschad. struikvorm, viltige knop
40 Magnolia stellata stermagnolia 3 mtr witte bloei maart/apr zon stervormige bloem, struikvorm, viltige knop
41 Magnolia 'Susan' magnolia,beverboom 3-4 mtr lila/paarse bloei apr/mei zon lange blaadjes, viltig, struikvorm
42 Magnolia 'Sieboldii' magnolia,beverboom 2-4 mtr wit/rode bloei apr/mei zon/halfschad.
43 Magnolia liliiflora 'Nigra' magnolia,beverboom 3-4 mtr donker/paarse bloei apr/mei zon lange blaadjes, viltig, donkere kleur, struikvorm
44 Philadelphus 'Belle Etoile' boerenjasmijn 1,5 mtr witte bloei (sterk geurend) juli zon/halfschad. grofget. blad, 4-5 cm bloem wit/ roze hart, 3 nervig, geen knoppen 
45 Philadelphus coronarius gewone boerenjasmijn 1,5-3 mtr witte bloei (sterk geurend) mei/juni zon/halfschad. enkelbloemig dus vruchtjes!! Meeldraden!
46 Ribes sanguineum 'King Edward VII' rode ribes 1,5 - 2m mtr roze/rode bloei apr/mei zon/halfschad. oranjerode herfstkleur, staat het liefst in de halfschaduw 
47 Sambucus nigra gewone vlier 5-7 mtr witte bloei/zwarte bessen mei zon/halfschad. bloeit in schermen, geveerd blad, veel licht nodig, eetbaar
48 Sambucus nigra 'Guincho Purple' paarse vlier 4-5 mtr paarse bloei mei zon/halfschad. bloeit in schermen, geveerd blad, veel licht nodig, zwarte bessen
49 Sambucus racemosa trosvlier 3 mtr rode bessen april zon/halfschad. groene bladeren, donker nerf, donkerdere twijgen
50 Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' gewone sering 4-5 mtr paarse bloei (sterk geurend) mei zon sterk geurend, zeer grote pluimen 
51 Syringa x prestoniae 'Red Wine' sering 2,5-3 mtr licht roze bloei (sterk geurend) mei zon sterk geurend, hartvormig blad, diep paars/lila of wit
52 Viburnum davidii sneeuwbal 1 mtr wintergroen blad mei/juni zon/halfschad. 3 nerven, zwarte bes

Solitaire heesters

11 Callicarpa bodinieri 'Profusion' schoonvrucht 2-3 mtr paarse bessen nov/dec zon/halfschad. groene bladeren/ opvallend paarse bessen in herfst
12 Cercis chinensis ‘Avondale’ Chinese Judasboom 3-5 mtr roze bloei/geurend april/mei zon/halfschad. naaktbloeier, bloeit op kaal hout
13 Ceanothus impressus 'Victoria' Amerikaanse sering 1 mtr blauwe bloei mei-juni zon vorstgevoelig
14 Cornus alba 'Sibirica Variegata' witte kornoelje 2 mtr vuurrode twijgen nov/maart zon/halfschad. alzijdig VUURrood, bladeren wit/groen, bloei in mei wit
15 Cornus sanguinea 'Winter Beauty' rode kornoelje 2,5 mtr oranje twijgen nov/maart - groene bladeren, stoplichthout, rijke gronden
16 Cornus sericea 'Flaviramea' kornoelje 2-2,5 mtr gele twijgen nov/maart - groene bladeren
17 Corylus avellana gewone hazelaar 6-8 mtr gele katjes febr - rood is vrouw, man is katjes, voedselrijk, meerstammig
18 Corylus avellana 'Contorta' kronkelhazelaar 3 mtr gele katjes febr - gekronkelde twijgen, sierwaarde
19 Corylus maxima 'Purpurea' bruine hazelaar 6-8 mtr paars blad zon in zon vanwege kleur, groot blad, paarse knoppen, meerstammig
20 Cotinus coggygria 'Royal Purple' pruikenboom 3-4 m paars blad/gele bloem juni zon in de zon, vorstgevoelig, rondachtig rood blad
21 Cytisus scoparius brem 2 mtr gele bloei april zon kan goed tegen droogte en zon
22 Decaisnea fargesii augurkenstruik 3 mtr blauwe augurken juli/okt zon/halfschad. blauwe glanzende peulen, geveerd blad
23 Euonymus alatus kardinaalsmuts 2 mtr rode bladeren nov/maart zon/halfschad. groene bladeren, kurklijsten op hout, vaasvorm, roodpaars herfst
24 Exochorda racemosa grootbloemspiraea 3-4m witte bloei mei zon lastig te snoeien
25 Ficus carica vijg 3 mtr juli-sept mei eetbare vrucht, standplaats warme zuidmuur
26 Forsythia intermedia 'Spectabilis' Chinees klokje 2,5 mtr gele bloei maart/april zon/halfschad. verdraagt forse snoei
27 Hamamelis mollis toverhazelaar 3-4 mtr gele bloei dec-jan zon/halfschad. diep generfd, plotseling bladpunt, zacht blad, breed boven midden
28 Hamamelis x intermedia 'Jelena' toverhazelaar 3 mtr geel/oranje bloei jan zon/halfschad. koperkleurig, geent op virginiana, bloeit op kale struik
29 Hamamelis x intermedia 'Diane' toverhazelaar 3 mtr rode bloei jan zon/halfschad. bloeit op kale struik
30 Heptacodium miconioides Zevenzonenboom 4-5 mtr wit/rode bloei sep/okt - boomheester, bloei wit verkleurd naar rood, verdraagt forse snoei
31 Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' altheastruik 2,5 mtr blauwe bloei aug zon meerdere kleuren verkrijgbaar
32 Hydrangea paniculata 'Limelight'          pluimhortensia 3,5 mtr cream/witte bloei juli-sept zon/halfschad. terugsnoeien is meer grote pluimen
33 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'            pluimhortensia 3,5 mtr wit/rode bloei juli-sept zon/halfschad. terugsnoeien is meer grote pluimen
34 Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'            pluimhortensia 3,5 mtr lichtroze bloei juli-sept zon/halfschad. terugsnoeien is meer grote pluimen
35 Hydrangea paniculata 'Wim's Red' pluimhortensia 3,5 mtr wit/roze/rode bloei juli-sept zon/halfschad. terugsnoeien is meer grote pluimen
36 Hydrangea paniculata 'Kyushu'          pluimhortensia 3,5 mtr witte bloei juli-sept zon/halfschad. terugsnoeien is meer grote pluimen
37 Ilex aquifolium 'J.C van Tol' hulst 6 mtr wintergroen mei-juni - scherpe glanzende groene bladeren, rode besjes
38 Kolkwitzia amabilis koninginnestruik 2-4 mtr lichtroze mei-juni zon na bloei pluisjes ook sierlijk, dichte bloem donker roze
39 magnolia 'Butterflies' magnolia,beverboom 4-5 mtr gele bloei mei zon/halfschad. struikvorm, viltige knop
40 Magnolia stellata stermagnolia 3 mtr witte bloei maart/apr zon stervormige bloem, struikvorm, viltige knop
41 Magnolia 'Susan' magnolia,beverboom 3-4 mtr lila/paarse bloei apr/mei zon lange blaadjes, viltig, struikvorm
42 Magnolia 'Sieboldii' magnolia,beverboom 2-4 mtr wit/rode bloei apr/mei zon/halfschad.
43 Magnolia liliiflora 'Nigra' magnolia,beverboom 3-4 mtr donker/paarse bloei apr/mei zon lange blaadjes, viltig, donkere kleur, struikvorm
44 Philadelphus 'Belle Etoile' boerenjasmijn 1,5 mtr witte bloei (sterk geurend) juli zon/halfschad. grofget. blad, 4-5 cm bloem wit/ roze hart, 3 nervig, geen knoppen 
45 Philadelphus coronarius gewone boerenjasmijn 1,5-3 mtr witte bloei (sterk geurend) mei/juni zon/halfschad. enkelbloemig dus vruchtjes!! Meeldraden!
46 Ribes sanguineum 'King Edward VII' rode ribes 1,5 - 2m mtr roze/rode bloei apr/mei zon/halfschad. oranjerode herfstkleur, staat het liefst in de halfschaduw 
47 Sambucus nigra gewone vlier 5-7 mtr witte bloei/zwarte bessen mei zon/halfschad. bloeit in schermen, geveerd blad, veel licht nodig, eetbaar
48 Sambucus nigra 'Guincho Purple' paarse vlier 4-5 mtr paarse bloei mei zon/halfschad. bloeit in schermen, geveerd blad, veel licht nodig, zwarte bessen
49 Sambucus racemosa trosvlier 3 mtr rode bessen april zon/halfschad. groene bladeren, donker nerf, donkerdere twijgen
50 Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' gewone sering 4-5 mtr paarse bloei (sterk geurend) mei zon sterk geurend, zeer grote pluimen 
51 Syringa x prestoniae 'Red Wine' sering 2,5-3 mtr licht roze bloei (sterk geurend) mei zon sterk geurend, hartvormig blad, diep paars/lila of wit
52 Viburnum davidii sneeuwbal 1 mtr wintergroen blad mei/juni zon/halfschad. 3 nerven, zwarte bes
53 Viburnum  tinus sneeuwbal 3 mtr wintergroen blad jan/febr zon/halfschad. 3 nerven, rode bloei 
54 Viburnum opulus 'Roseum' gewone sneeuwbal 3-4 mtr witte bloei mei/juni zon/halfschad. steriele bolbloem
55 Viburnum plicatum 'Mariesii' Japanse sneeuwbal cv 1,5 mtr witte bloei mei/juni zon/halfschad. blad = geplooid, horizontaal langs tak en blad, fertiel + steriel
56 Viburnum x bodnantense 'Dawn' sneeuwbal 3 mtr roze bloei/geurend dec/mrt zon/halfschad. winterbloeiend, sterk geurend



nmmr Latijnse naam Nederlandse naam grootte blad/bloei(kleur) bloeitijd eigenschappen
1 Actinidia kolomikta straalstempel - roze/witte bladeren -
2 Actinidia deliciosa 'Jenny' kiwi 4 mtr groene kiwi's - Zelf bestuivende Kiwi
3 Akebia quinata akebia - pupper bruine bloemen april/mei kan ook als bodembedekker
4 Aristolochia macrophylla Duitse pijp 10 mtr - slingert om palen en hekken
5 Campsis tagliabuana 'Indian Summer' trompetklimmer 5 mtr oranje bloemen aug/sept jaarlijks snoeien, in de zon rijkbloeiend 
6 Clematis armandii 'Snowdrift' bosrank 4 mtr wintergroen/witte bloei maart/april -
7 Clematis 'Akaishi' bosrank 3 mtr paars/blauwe bloem mei/juni grootbloemig +/- 15 cm
8 Clematis 'Mevrouw Le Coultre' bosrank 3-4 mtr witte bloei juni/aug grootbloemig +/- 15 cm
9 Clematis montana 'Mayleen' bosrank 5-6 mtr roze/witte bloei april/mei snoeit zeer krachtig 

10 Clematis 'Nelly Moser' bosrank 2,5-3 mtr roze/witte bloei mei/sept grootbloemig +/- 15 cm
11 Clematis 'Rouge Cardinal' bosrank 3 mtr paars/rode bloemen mei/juni grootbloemig +/- 15 cm
12 Clematis 'The President' bosrank 3-4 mtr violetblauwe bloei mei/aug grootbloemig +/- 13 cm
13 Fallopia baldschuanica bruidsluier 15 mtr witte losse pluimen juli/okt enorme krachtige groeikracht!
14 Hedera colchica 'Dentata Variegata' klimop - geel/groen blad - grootbladig/tegen betongaas, muur
15 Hedera helix klimop - wintergroen blad - kleinbladig/tegen betongaas, muur, wintergroen 
16 Hedera helix 'Goldheart' klimop - geel/groen blad - kleinbladig/tegen betongaas, muur, wintergroen  
17 Hedera helix 'White Ripple' klimop - groen/wit blad - kleinbladig/tegen betongaas, muur, wintergroen  
18 Hedera hibernica klimop - wintergroen blad - grootbladig/tegen betongaas, muur, wintergroen 
19 Hydrangea anomala subsp. Petiolaris klimhortensia - witte schermen juni/juli kan in de zon, half- en in de schaduw, zelfhechtende klimplant
20 Jasminum nudiflorum winterjasmijn 2 mtr gele bloemen dec/maart zon en halfschaduw
21 Lonicera periclymenum 'Serotina' kamperfoelie 3-4 meter lilarood juni/juli sterk slingerende groei
22 Lonicera tellmanniana kamperfoelie 4-6 mtr geel/oranje bloemen mei/juni -
23 Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii' wilde wingerd tot 12 mtr rode herfstkleur - vijftallig blad, sterke, snelle klimplant tegen muren en gevels
24 Parthenocissus tricuspidata ‘Veitch Boskoop’ wilde wingerd tot 12 mtr rode herfstkleur - gelobt blad,sterke, snelle klimplant tegen muren en gevels
25 Passiflora caerulea passiebloem 3 mtr blauw/witte bloem juni/aug zonnige warme plaats
26 Rubus fruticosus ´Thornless Evergreen´ braam 2 mtr zwart/rode bloei mei/juni vanaf augustus zijn de bramen rijp
27 Rosa 'American Pillar' klimroos 5-6 mtr roze bloei juni/juli kleine bloemen
28 Rosa 'Blaze' klimroos rode bloei juni/okt -
29 Rosa 'Compassion' klimroos roze bloei mei/juni -
30 Rosa 'Golden climber' klimroos 4 mtr gele bloemen juni/sept -
31 Rosa 'Guirlande d'Amour' klimroos 2,5 mtr witte bloei juni/okt miniklimroos
32 Rosa 'New Dawn' klimroos 5 mtr lichtroze bloei mei/okt langbloeiende trosroos
33 Trachelospermum jasminoïdes sterjasmijn - witte bloei (geurend) juni/sept -
34 Vitis 'Boskoop Glory' wijnstok 5/7 mtr blauwe druiven aug/sept vruchten rijp half september
35 Vitis vinifera 'Purpurea' wijnstok - paars/rood blad aug/sept rustig groeiende klimplant, zoete druiven
36 Vitis vinifera 'Vroege van der Laan' wijnstok 8 mtr witte druiven aug/sept vruchten rijp half september
37 Wisteria floribunda 'Longissima Alba' blauwe regen 8 mtr witte bloei/geurend mei/juni slingerplant, trossen 60 centimeter
38 Wisteria floribunda 'Macrobotrys' blauwe regen 8 mtr blauwe bloei/geurend mei/juni slingerplant, trossen 60 centimeter
39 Wisteria floribunda 'Rosea' blauwe regen 8 mtr roze bloei/geurend mei/juni slingerplant, trossen tot 40 centimeter
40 Wisteria sinensis 'Prolific' blauwe regen 10 mtr blauwe bloei/geurend mei/juni slingerplant, trossen tot 25 centimeter

Klimplanten



nmmr Latijnse naam Nederlandse naam grootte duurzaamheid plant bloei(kleur) oogsttijd standplaats eigenschappen

1 Allium schoenoprasum bieslook 40 cm vaste plant paars

oogst de jonge 
stengels zon/half-

schaduw

2 Allium 'White Lisbon' bosui 40 cm - -

maart/juni of 
september/oktober

zon

3 Allium porrum prei 100/120 cm tweejarig najaar/winter zon

4 Anethum graveolens dille 60 cm eenjarig geel
Van dille oogst je de 
jonge blaadjes zon

5 Anthriscus cerefolium kervel 60 cm eenjarig wit oogst de bladeren
zon/half-
schaduw

6 Apium graveolens selderij 35 cm eenjarig wit eind juli
zon/half-
schaduw

7 Brassica oleracea var. italica broccoli 50 cm vaste plant geel begin juni zon
8 Brassica oleracea var. botrytis bloemkool 50 cm eenjarig wit aug/nov halfsch.

9 Coriandrum sativum koriander 40/70 cm eenjarige plant wit
augustus tot 
september half-schaduw

10 Cichorium endivia andijvie 40 cm eenjarige plant paars hele jaar door
zon/half-
schaduw

11 Daucus carota wilde peen 90 cm tweejarig wit juni/sept
zon/half-
schaduw

12 Eruca sativa rucola 10 cm eenjarige plant wit oogst de bladeren
zon/half-
schaduw

13 Fragaria x ananassa aardbeiplant 30 cm vaste plant rood oogst de bladeren zon
14 Lactuca sativa var. capitata kropsla 30 cm eenjarige plant groen oogst de bladeren zon
15 Lactuca sativa var. capitata 'Iceberg' ijsbergsla 30 cm eenjarige plant - oogst de bladeren zon
16 Lactuca sativa var. foliosa eikenbladsla 20 cm eenjarige plant - oogst de bladeren zon

Groente- en kruidentuin

Echte kervel heeft een lichte frisse anijssmaak. Het blad 
van kervel wordt zowel vers als gedroogd gebruikt. Het 
moet pas tegen het einde van de kooktijd worden 
toegevoegd en zeer kort worden meegekookt om de 
smaak tot zijn recht te laten komen en te behouden. 
Verse kervelbladeren passen goed in vele fijne 
gerechten, zoals (groene) salades, soepen en sauzen. 

De smaak van dille is fris maar overheersend. Gedroogde 
dille is vaak minder lekker, daar zit gauw een bijsmaakje 
aan. Onrijpe schermen en bladeren zijn smaakmakers 
van zure room, yoghurtgerechten, sauzen, salades, vlees 

Fijngesneden blad is lekker in salades, ragouts, sauzen 
en dressings. Door het mee te koken verdwijnt de 
smaak, ook gedroogd verliest het snel z'n aroma.

-

-

Prei wordt gekookt of gebakken gegeten in soep, taarten 
en quiches.

-

Broccoli is een heerlijke en heel erg gezonde groente 
waarmee je werkelijk alle kanten op kunt. Als je 
aardappelen, groente en vlees serveert kun je broccoli 
eten.

-

Met andijvie kun je alle kanten op, van stamppot rauwe 
andijvie tot soep en salade met andijvie.

Het zaad van de selderij wordt veel gebruikt voor het 
kruiden van salades, sauzen, soepen en vlees. De 
gemalen zaadjes worden toegevoegd aan het drankje 
Bloody Mary. De stengels worden als rauwkost gegeten, 
maar ook wel samen met de bladeren gebruikt in 
stoofschotels.

‘White Lisbon’ heeft een lekkere, milde smaak. Bosuitjes 
zijn heerlijk in bijvoorbeeld salades en soepen.

Rucola of mosterdkruid is een Italiaanse bladgroente 
met een pittige smaak, geschikt voor salades. Rucola 
heeft een pikante, nootachtige smaak.

-

-

Koriander past in vele gerechten. In de Indiase keuken 
gebruikt men de bladeren bijvoorbeeld in soepen, 
sauzen en salades. Korianderblad is ook zeer goed te 
gebruiken als garnering.

16 Lactuca sativa var. foliosa eikenbladsla 20 cm eenjarige plant - oogst de bladeren zon

17 Levisticum officinale maggiplant 150 cm vaste plant geel, groen oogst de bladeren
zon/half-
schaduw

18 Matricaria recutita kamille 60 cm eenjarig geel juni/november zon

19 Melissa officinalis citroenmelisse 150 cm vaste plant - oogst de bladeren halfsch.

20 Ocimum basilicum basilicum 60 cm eenjarig - oogst de bladeren zon

21 Origanum vulgare marjolein 50 cm vaste plant roze
Oogst de stengels en 
blaadjes zon

22 Petroselinum crispum peterselie 10 - 30 cm tweejarig - oogst de bladeren halfsch.

23 Rosmarinus officinalis rozemarijn 100 cm heester blauw
snoei de jonge 
takken zon

24 Salvia officinalis salie 80 cm vaste plant paars/blauw oogst de bladeren zon

25 Satureja montana bonenkruid 50 cm heester wit

mei tot eind 
september, zowel de 
blaadjes als de zon

26 Spinacia oleracea spinazie 40 cm eenjarig groen oogst de bladeren
zon/half-
schaduw

27 Thymus vulgaris tijm 40 cm heester lila
bladeren plukken in 
de zomer en drogen zon

28 Zingiber officinale gember 100 cm vaste plant rood

februari/februari tot 
eind maart begin 
april. zon

De gember wordt in augustus september geplant. Dit 
gebeurt door van een oude wortel een stukje af te 
breken en om de 20 cm in de grond te stoppen. De oogst 
van de jonge stemgember vindt plaats in februari tot 
eind maart begin april. 

-
Tijm is een bekend kruid dat wordt gebruikt voor 
verlichting bij verkoudheid.Het kruid is dan ook zeer 
geschikt om lang mee te laten sudderen in stoofpotten 
en bij vlees. Je kunt het goed in marinades en sauzen 
gebruiken.

De smaak van bonenkruid is overheersend, kruidig en 
peperachtig. De eenjarige soort is wat minder pikant. 
Bonenkruid geeft smaak aan bonengerechten. 

Het blad van citroenmelisse wordt vooral vers gebruikt 
en smaakt ook echt citroenachtig. De bladeren kunnen 
in vele gerechten worden gebruikt. Denk aan salades, 
sauzen en vis- en kipgerechten.

Het kruid wordt gebruikt in vulling voor gevogelte, lams- 
en varkensvlees, salades, soepen en eiergerechten. In de 
Amerikaanse keuken snippert men het door de 
aardappelpuree.

Marjolein heeft een kruidig aroma en een zachte smaak, 
die bij veel gerechten past zoals kip, vis of in een slaatje.

Een must voor alle groene sauzen, ook lekker bij 
kwark/platte kaas, kruidenboter, soep,eiergerechten, 
vles en vis en nog veel meer.
Door zijn versterkende werking op lever en gal helpt 
rozemarijn bij indigestie, maagpijn, dikke darm-
ontsteking, winderigheid en kramp. Het bevordert de 
urinestroming en zorgt dat er minder vocht wordt 
vastgehouden, het stimuleert het hart, helpt het 
gezichtsvermogen te verbeteren en bevordert de 
bloedsomloop: dus ook bij erectiestoornissen helpt 
rozemarijn.

-

Van de (gedroogde) bloemen van echte kamille zet men 
thee. Kamillethee heeft een zenuwstillende en 
kalmerende werking. Het verlicht indigestie, 
misselijkheid en slapeloosheid.

De smaak van basilicum lijkt op peper, is sterk en 
overheersend.  Het past goed bij knoflook, tomaten- en 
groentegerechten en Italiaanse gerechten. 

Magie wordt verwerkt in soepen, sauzen en salades, 
wordt van het blad ook thee getrokken en het zaad 
wordt in brood meegebakken. Wortels en jonge stengels 
worden wel als groente gekookt, de jonge stengels 
ongeveer als asperge gegeten.
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