
 
 
Leuk dat je plek hebt voor groen in jouw tuin! Hierbij sturen we je alvast informatie over 
de planten. De planten hebben nu nog een handzaam formaat maar kunnen uitgroeien 
tot flinke struiken/bomen. Houd hier dus rekening mee als je een plek uitzoekt om de 
planten te poten.  
 
Haal je tegels uit de tuin om plek te maken? Geef de gewipte tegels dan op voor het NK 
Tegelwippen voor 31 oktober. Hiermee maak je kans op mooie prijzen.  
 
 
Over de kwekerij 
De boompjes komen bij een boomkwekerij uit Nederland vandaan die veel waarde 
hecht aan een milieuvriendelijke teelt van bomen en planten. Het gehele areaal van de 
boomkwekerij is dan ook gecertificeerd onder PlanetProof. Dit is de nieuwe 
internationale naam voor het vroegere keurmerk Milieukeur. Binnen PlanetProof worden 
strenge eisen gesteld aan het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 
Bomen die onder PlanetProof zijn gecertificeerd voldoen aan de duurzaamheidscriteria 
die door de Rijksoverheid zijn opgesteld. Kijk voor meer informatie 
op www.planetproof.nl en voormalig www.milieukeur.nl. 
 
Deze foto’s ontvingen wij van de kweker en geven een indicatie van het formaat. 
De planten zijn ongeveer 30 tot 40 cm hoog.  
 

 
 
 
  



 
Zolang de voorraad strekt kun je aangeven welke soort je voorkeur heeft om mee te 
nemen.  Onderstaande informatie is samengesteld door Steenbreek Westland.  
 
 

1. Rode kornoelje (Cornus sanguinea) 
- Wordt 2 tot 3 meter hoog 
- Bloeit met witte schermen in mei en juni, geeft blauwzwarte bessen 
- Bladeren vallen af in de herfst, de jonge takken kleuren rood 
- Groeit het best op vochtige voedselrijke grond 
- Onderhoud: in het voorjaar (maart) terug knippen tot op 30 – 50 cm boven de 

grond. 

 
 

2. Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) 
- Wordt 1,5 tot 6 meter hoog 
- Bloeit onopvallend met witachtige bloemetjes in mei en juni 
- Geeft opvallende roodoranje vruchten, die op een kardinaalsmuts lijken 
- Bladeren vallen af in de herfst, takken blijven groen 
- Kan in het voorjaar door stippelmotrupsen aangevreten worden, de plant 

overleeft altijd 
- Groeit het best op kalkhoudende grond 
- Onderhoud: snoeien in februari, maart, oude takken tot de grond, nieuwe naar 

eigen wens 

 
 
 
 



 
3. Sporkehout (Frangula alnus) ook wel vuilboom genoemd 
- Geef de jonge planten, tot twee jaar, water bij droogte 
- Wordt tot 1,5 tot 3 meter hoog 
- Bloeit met kleine witgroene bloemen van mei tot september, geeft rode, naar 

zwart kleurende bessen 
- Groeit het beste op gewone tuingrond  
- Onderhoud: alleen als de plant te groot wordt, snoeien in februari, maart 

 
 
 

4. Duindoorn (Hippophae rhamnoides) 
- Wordt 1 tot 4 meter hoog 
- Bloeit onopvallend met groene bloemen in april en mei 
- Alleen de vrouwelijke planten dragen oranje bessen 
- Blad heeft een mooie grijze kleur, de takken hebben doorns 
- Groeit het best op kalkhoudende grond 
- Onderhoud: in model knippen in het voorjaar of zomer 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
- Groeit het beste op kalkhoudende grond, maar ook op tuingrond 
- Bloeit met geurende, witte trosjes bloemen in juni en juli, geeft zwarte bessen 
- Wordt 2 tot 5 meter hoog 
- Onderhoud: kan het hele jaar door gesnoeid worden, maar liefst op een 

bewolkte dag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


