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“nieuw leven nieuwe start” 

In dit overzicht staan een 6-tal heesters en bomen waar je uit

kan kiezen en die passen in jullie tuin, op het terras of balkon.

Toelichting:

• De bomen en heesters zijn nu nog  kleine sprieten van 

60/120cm hoog. 

• Bloesemboom/-heester: boom of heester met een 

opvallende bloei

• Voedselboom/-heester: geeft voor mens en/of dier 

eetbare bessen, vruchten of noten

• Klimaatboom/-heester: geschikt voor de veranderende 

klimatologische omstandigeheden vooral de langdurige 

droge warme periodes

• Drachtboom/-heester: draagt bij aan voedsel voor bijen, 

vlinders en vogels
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Ontwerp & beplanting

Appelbes

Aronia melanocarpa1
Deze makkelijke heester heeft van zichzelf 

een zuilvormige opgaande groeiwijze. In 

de voorzomer verschijnen zijn mooie witte 

bloemtuilen gevolgd door voor mens en 

dier eetbare bessen. Tot slot nog een 

prachtige fel oranje herfstverkleuring.

Standplaats: zon - halfschaduw

Grondsoort: alle grondsoorten, grond goed los 

maken en verbeteren met potgrond. Geschikt 

voor in een pot

Hoogte: 1m-2m

Diameter: 1-1.5 m

Bloei: wit

Bloeitijd: mei-juni

Bijzonderheden: bladverliezend, bloesemheester, 

voedselheester, drachtheester, eetbare zwarte 

bessen, herfstverkleuring.

Egelantier roos

Rosa rubiginosa2

Standplaats: zon – halfschaduw

Grondsoort: alle grondsoorten, grond los maken en 

vermengen met zand en potgrond, geschikt voor in 

een pot 

Hoogte: 1,5m-2m

Diameter: 1-1,5m

Bloei: rose

Bloeitijd: juni-juli

Bijzonderheden: bladverliezend, bloesemheester, 

voedselheester, klimaatheester, drachtheester, 

geurend bloem en blad, haagplant, leiheester, 

eetbare rozenbottels, doorns.

Geen geur zo heerlijk als de frisse appeltjes geur 

die deze botanische heesterroos verspreid.  

Lekker wild groeiend maar door snoei goed in 

toom te houden. De rozenbottels zijn eetbaar 

maar ook mooi in boeketten.    

https://groenpraktijk.nl/
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Ontwerp & beplanting

Krent 

Amelanchier lamarckii3

Hazelaar

Corylus avellana4

Met een grote tooi aan witte bloemen een echte 

voorjaarsbode en hij luid het jaar ook weer uit 

met een prachtige herfstverkleuring.  Als struik, 

boom of meer-stammige heester-boom. Er komen 

niet altijd vruchten in de krent maar als er zijn 

worden ze gewaardeerd door de vogelvrienden 

Standplaats: zon – halfschaduw – schaduw

Grondsoort: alle grondsoorten, grond los maken en 

verbeteren met potgrond, geschikt voor in een pot

Hoogte: 2m-6m

Diameter: 1.5 m – 4m

Bloei: wit

Bloeitijd: april-mei

Bijzonderheden: bladverliezend, bloesemboom, 

voedselboom, klimaatboom, drachtboom, voor vogels 

eetbare rode-zwarte bessen,  geel-oranje-rode 

herfstverkleuring

Een krachtige snelgroeiend vaasvormige struik. 

Je mag hem iedere 2-3 jaar helemaal 

terugsnoeien, het rechte snoeihout is goed 

bruikbaar. Of laat je hem uitgroeien om een 

lelijke plek te camoufleren of privacy te creëren. 

En in het najaar lekker hazelnoten rapen! 

Standplaats: zon – halfschaduw –schaduw

Grondsoort: alle grondsoorten, grond goed los 

maken en verbeteren met potgrond

Hoogte: 4m-8m

Diameter: 2m-6m

Bloei: bruin

Bloeitijd: februari-maart

Bijzonderheden: bladverliezend, klimaatboom, 

drachtboom, voedselboom, eetbare (hazel)noten, 

https://groenpraktijk.nl/
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Ontwerp & beplanting

Gele kornoelje

Cornus mas5

Standplaats: zon – halfschaduw –schaduw

Grondsoort: alle grondsoorten, grond goed los 

maken en verbeteren met potgrond

Hoogte: 4m-8m

Diameter: 2m- 6m

Bloei: geel

Bloeitijd: februari-maart

Bijzonderheden: bladverliezend, klimaatboom, 

bloesemboom, drachtboom,  eetbare rode 

bessen 

De gele voorjaarsbloei is een vrolijke beeld 

waar je naar uitkijkt tijdens de lange 

winterdagen. Het natuurlijke karakter van 

deze boom samen met zijn eetbare rode 

bessen een aanwinst voor iedere tuin.  Zowel 

als heester als boom te gebruiken. 

Lijsterbes

Sorbus aucuparia6

Standplaats: zon – halfschaduw –schaduw

Grondsoort: alle grondsoorten, grond goed los 

maken en verbeteren met potgrond

Hoogte: 4m-12m

Diameter: 3m-6m

Bloei: wit

Bloeitijd: mei-juni

Bijzonderheden: bladverliezend, bloesemboom, 

voedselboom, klimaatboom, drachtboom, voor 

vogels eetbare rode bessen,  herfstverkleuring.

Een echte boom maar wel zo smal dat hij ook 

goed in kleine tuinen past. Met zijn geveerde 

blad heeft hij een  transparante uitstraling. 

Bloeit met opvallend witte bloemen in tuilen. 

In het najaar een prachtige herfstverkleuring 

met daar tussen grote trossen met rode 

bessen. Ja lijsterbes he! 

https://groenpraktijk.nl/

