
Plant nu de Lente
Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen

    Planten in het najaar
geeft je bomen en struiken
   een voorsprong in de lente.

Bladverliezende bomen en strui-
ken laten zien dat het winter 
wordt. Hun kleurenweelde brengt 
steevast een warme gloed in 
de herfst. Door oog te hebben 
voor verschillende bladkleuren 
en –vormen kan je je tuin een 
ongekende dynamiek geven. Van 
de ragfijne Japanse esdoorns tot 
de opvallend grote bladeren van 
de trompetboom: blad is er in 
alle soorten en maten. Aan jou 
de keuze!

Loofbomen
Onderhoudstips
• Het najaar is de ideale periode om bomen te planten. Plant nooit als het vriest.
• Bomen worden dikwijls te diep geplant. Dat is nadelig voor de beworteling en de 

zuurstofvoorziening van het wortelgestel. 
• Hou er rekening mee dat de grond na het planten tot 10 à 15 cm kan 

inzakken. 
• Bomen moeten goed verzorgd de winter in. Hark de bladeren weg, 

voorzie organische mest of een mulchlaag van compost, snoei de 
beschadigde takken weg en controleer de boombanden. 
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Rhus typhina ‘Dissecta’ (Azijnboom)

Acer japonica (Japanse Esdoorn)
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Soorten
Kleuren gaan van geel, oranjerood over 
rood tot purperrood. Maak je keuze in de 
herfst, zo weet je welke kleurenpracht je 
het volgende jaar te wachten staat.
Aanraders:
- Geel : Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
- Oranjerood: Liquidambar styraciflua 

‘Worplesdon’ , Acer japonicum ‘Aconiti-
folium’, Acer rubrum ‘Red sunset’

- Rood: Parrotia persica (rood-geel), Ber-
beris ‘Red Tears’, Cotoneaster horizonta-
lis ‘Robustus’

- Paarsrood: Callicarpa bodinieri ‘Profu-
sion’, Euonymus bungeanus

- Purperrood: Fraxinius americana ‘Autumn 
Applause’, Prunus cerasifera ‘Nigra’

Ook qua vorm en grootte bieden loofbomen 
heel wat mogelijkheden.

Als kleinere boom zijn aanraders Par-
rotia persica (schijnbeuk), Cercidiphyllum 
japonica (judasboom), de Ketsura-boom met 
zijn fantastisch gele herfstkleur of de Clethra 
(schijnels) met een prachtige herfstkleur, maar 
ook een uitbundige witte bloei van juni tot 
september.

Ook zuilbomen met een slank silhouet nemen 
weinig plaats in en zorgen toch voor hoogte-
werking en dynamiek. Ze zijn ook ideaal in 
voortuinen. 
Aanraders: zuilvormige cipressen, Italiaanse 
populier, Acer platanoides ‘Columnare’ (Noorse 
esdoorn, geeft in het voorjaar trossen gele 
bloemen, in de herfst kleurt het blad geel), 
Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ (haagbeuk, 
bloeit in april-mei met groene katjes, kleurt 
geel in de herfst met trossen vruchtnootjes), 
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ (de zuilvorm 
van de haagbeuk), Fagus sylvatica ‘Dawyck 
Gold’ (beuk met fris geel blad dat in de 
herfst goudgeel kleurt en in de winter blijft 
hangen), Malus ‘Red Obelisk’ (R) (niet 
gevoelig voor schurft- en witziekte, bloeit 
met roze bloemen in het voorjaar en geeft 
rode appeltjes die lang op de stam blijven 
hangen).

Vormbomen als de platgeschoren platanen zijn typisch voor de Zuid-Europese dorpspleinen, maar 
ook hier staan ze prachtig als zonnedak bij een terras. Aanraders zijn platanen, moerbei en linde.

Tot slot kan ook de vorm van het blad je keuze bepalen. De keuze gaat van 
kleine, fijne blaadjes, over waaiervormige bladeren, grote bladeren, tot 
typische bladeren als die van de kastanje.
- Kleine, fijne blaadjes: Japanse esdoorns, Nothofagus antartica
- Grote bladeren: Catalpa (trompetboom), Liriodendron (tulpen-

boom)
- Waaiervormig: Ginkgo biloba (Japanse noteboom, eigenlijk 

een conifeer)
-Typisch: paardenkastanje, tamme kastanje, Rhus typhina 

(azijnboom)
Acer palmatum ‘Herbstfeuer’




