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Enorm, geniet ik al wekenlang van de mooiste herfstkleuren die je je maar voor kunt 
stellen. Dat begon al in het Arboretum van Wiecher Huisman in Gasselte, daarna 
was het de beurt aan de Toverhazelaar in mijn eigen tuin  en nu staan de meeste 
bomen in vuur en vlam. Prachtig dit jaar de herfst, nog geen vorst, niet teveel wind. 
Het blad blijft hangen, ik geniet met volle teugen. 
 
Dit genieten heeft natuurlijk wel wat voorbereiding gekost en geld, want niet alle 
bomen die je als jonkie aanplant worden groot. Soms houden ze niet van je plek en 
gaan ze dood. Maar de bomen die inmiddels zo groot zijn dat we ieder jaar weer 
enorm van ze genieten wil ik hieronder met jullie delen. 
 
Ik bespreek klein te houden bomen en ook in een voortuin gezet kunnen worden. 
Misschien zitten er een paar uitschieters bij, maar snoeien vinden bomen eigenlijk 
altijd prima.  
 
10 Kleine bijzondere bomen. De hoogte is na 5 jaar ong. 4.50 hoog. Geschikt voor 
een kleine voortuin. 
 
Acer griseum - Papierbast-esdoorn.  
Een van de allermooiste kleine bomen met kaneelkleurige bast. Bladeren driepuntig, 
met fraaie oranjegele herfstkleur. Deze boom staat bij Wiecher Huisman en ik was 
zeer onder de indruk van de bast. In mijn tuin groeit hij erg langzaam en kan ik na 10 
jaar nog steeds de stam met mijn hand omringen. Hij houdt van rijkere grond dan ik 
kan aanbieden. 
 
Amelanchier - Krentenboompje 
De meeste krentenboompjes hebben in het voorjaar witte bloesem en het blad 
verkleurt in het najaar naar warm geel, rood en oranje. Een van de kleinste boompjes 
is Amelanchier ‘Snowflakes’. Heerlijk vind ik deze voor onze tuinen. Hij stelt nooit 
teleur en ik vind ze vanaf het voorjaar fraai. Eerst dat tere bronskleurige blad, dat 
vaak tegelijk met de witte bloesem komt. Dan de vruchten, dat geeft heerlijk 
vogelgekwetter in de tuin. Ja en dan die herfstkleur, is er iets mooier. Een nadeel. 
Het blad is als eerste gevallen, de meeste andere bomen dragen hun herfsttooi nog 
volop.   
 
Caragena arborescens  Leuke kleine boom met kleine gele op lathyrus lijkende 
bloemetjes, hij zit helemaal vol in het voorjaar. Hoogzomer komen de zaadpeulen, en 
waan je je ergens subtropisch., De peulen knappen op een zonnige droge dag open 
en geur en geluid doen mij aan Zuid Frankrijk denken. Blijft echt klein; 5 à 6 meter 
 
Cercidiphyllum japonica ‘Rotfuchs’ – Katsuraboom. 
Boom met sierlijk roodbladig klein blad, en een typische caramelgeur in voorjaar en 
herfst. Jammer genoeg heb ik van deze boom afscheid moeten nemen. Hij stond 
verkeerd en hield niet van verplanten. Sietske Metz van Arborealis, vertelde mij dit 
laatste feit. Jammer, als klein boompje kreeg hij een meesterlijke herfstkleur. Beetje 
purperrood. 
 
  



Cornus kousa 
Kleine boom die meestal struikvormig wordt aangeplant. In de voorzomer bloemen 
als witte open rozen, daarna rode vruchten als aardbeien. Herfstblad als confetti, 
heel kleurrijk, een bijzondere boom. De boom kan groot worden, maar hij staat al 15 
jaar in mijn tuin en hij groeit erg langzaam (gelukkig) ik heb hem niet opgekroond 
zodat ik, in bloei, op ooghoogte van de bloemen kan genieten. Nu laat hij een confetti 
van rood, oranje, geel blad langzaam vallen. De boom blijft vrij smal waardoor hij 
goed te gebruiken is in de voortuin.   
 
Heptacodium jasminoides  (Seven Son Flower of Zhejiang) Zeven zonen boom. 
Deze boom moest ik hebben voor z’n naam. Mijn leermeester op Frederiksoord zei 
nog ‘Seven sons of china’, nou dat klonk zo exotisch, die boom moest er komen. Wat 
zo leuk is aan deze boom dat hij laat in de zomer bloeit en lekker ruikt. Iets wat niet 
vaak voorkomt. Hij is super sterk. Je kunt hem tot op 50 cm vanaf de grond snoeien 
en hij loopt weer prachtig uit. Dat heb ik deze zomer zelf gedaan. Nu krijg ik volgend 
jaar geen bloemen, maar wel een mooie brede struikvorm.  
 
Parrotia persica ‘Vanessa’. Langzaam groeiend. Na 5 jaar ong. 3 meter hoog. 
Boom  heeft een opgaande kroon. Donkergroen blad met een fraaie 
herfstverkleuring. Met deze boom heb ik nog geen ervaring, maar de beschrijving van 
deze boom is prachtig.  
 
Prunus serrula – Kersachtige 
Klein boompje met mahoniekleurige afbladderende stam. 
In voorjaar witte bloesem, Bladeren wilgachtig. Prunus/kers zijn mooi en goed voor 
insecten. De mijne is nog klein, dus moet zich nog bewijzen. De ‘kersachtigen’ doen 
het in mijn tuin niet echt bijzonder. Ook valt het blad vroeg. Maar de bloesem in het 
voorjaar van de kersen laat je dromen.  
 
Stewartia pseudocammellia  ‘Koreana’  
Boom met fraaie stam en grote zoet geurende witte bloemen. 
Prachtig rode herfstkleur. Aparte boom, die langzaam groeit en vrij smal blijft. De 
grote bloemen zijn in praktijk wat aan de kleine kant. Maar hij staat bij mijn 
slaapkamerraam, dus daar kan ik wel van genieten. Ze lijken wat op 
hibiscusbloemen. Ook hier is alle blad van de boom, maar hij zit vol bloemknoppen.  
 
 
Styrax japonicus 
Boom met witte of roze (‘Pink Chimes’) klokjesvormige bloemen in het voorjaar. 
Met glimmende kleine ovale blaadjes.  
Deze boom staat in mijn tuin als heester. Als jonge boom is hij afgeknipt, zodat hij 
meer stammen vormde. Gelukkig maar want van de bloemetjes kan ik nu volop 
genieten. Ook de zaaddozen, net parels zijn erg mooi. Hij verkleurt naar botergeel.  
Tuinvriendin Geesje de Wit heeft een als boom gevormde Styrax in de tuin staan. 
Een mooie vorm. Hij kan in mei volop in bloei staan, maar dat doet hij niet ieder jaar. 
Spannend, dat verwachtingsvolle gevoel dat deze boom me geeft.  
 
Ik heb niet van elke boom een foto. Maar wanneer je op de juiste naam googelt vind 
je veel foto’s. De meeste bomen heb ik bij Arborealis in Wilhelminaoord gekocht.   
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