
 ACER PALMATUM 
 JAPANSE ESDOORN
 Sierlijke boompjes en struiken (3 - 4 m) met 

handvormig of waaiervormig blad in allerlei  

mooie kleuren. Een echte blikvanger met 

spectaculaire herfstkleur. Kan in zon of 

schaduw.

 GINKGO BILOBA ‘PENDULA’
 TREUR-GINKGO
 Een conifeer (2,5 m), niet met naalden 

maar met waaiervormig blad dat in het  

najaar prachtig geel kleurt voor het afvalt. 

Van ginkgo bestaan meerdere klein  

blijvende rassen.

 PRUNUS SERRULATA ‘AMANOGAWA’ 
 JAPANSE SIERKERS
 Een van de bekendste kleine sierkersen  

(6 m). Boompje met een slanke vorm en 

een overvloed aan zachtroze bloesem in 

het voorjaar.

CLERODENDRUM TRICHOTOMUM  
 KANSENBOOM

Elegant parapluvormig boompje (4 - 6 m) 

met een tropisch uiterlijk, hoewel het 

onze winters prima aankan. Heeft witte 

bloempjes met roze kelk en blad dat van 

dichtbij naar pindakaas ruikt.

MAGNOLIA ‘SUSAN’   
MAGNOLIA ‘SUSAN’ 

Een van de bekendste kleine Magnolia’s 

(5 m) met paarse, opstaande bloemen.  

Op een plek die tegen wind beschut is 

blijven de bloemen het langst mooi.

 AMELANCHIER
 KRENTENBOOMPJE
 Een makkelijk groeiend, bossig vertakt 

bloesemboompje (4 - 6 m). Later krijgt het 

een rood-met-gele herfstkleur en donker 

roodpaarse besjes. Die zijn eetbaar en zeer 

in trek bij vogels. 

 SYRINGA
 SERING
 Kleine bomen tot 5 m, of struikjes die  

op stam worden gezet. Bekend om hun 

heerlijk geurende paarse of witte bloem-

trossen in het voorjaar. Kan ook op wat 

drogere plekken staan.  

 ILEX  AQUIFOLIUM ‘JC VAN TOL’
 HULST
 Hulst is een van de weinige inheemse  

bomen (6 m) die ’s winters groen blijft. 

 ‘JC van Tol’ is een compact ras met  

nauwelijks stekels aan het blad en veel 

glanzende rode besjes.

CORNUS KOUSA  
 GROOTBLOEMIGE KORNOELJE

Boompje (4 - 8 m) met grote witte of  

roze bloemen. De aardbeiachtige rode 

vruchten zijn eetbaar. Staat graag een 

beetje beschut tussen andere bomen en 

planten.

PHOTINIA 
 GLANSMISPEL
Eigenlijk een struik, maar ook op stam als 

boompje (3 - 5 m) te koop. Het blad blijft  

’s winters groen en heeft weinig last van 

droogte. Jong blad loopt fel rood uit, de 

bloemtrossen zijn wit.

10X TUINBOMEN MET HOGE SIERWAARDE
Heb jij al een boompje in je tuin? Stichting Steenbreek heeft een mooie variatie kleine tuinbomen voor je samengesteld die waar-
schijnlijk wel in jouw tuin passen. Ga voor wintergroen, een loofboom, bloeiende conifeer of pluk de vruchten van een fruitboom.

STICHTING

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

Samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving

https://steenbreek.nl/plantenlijsten/

