
Heb je haast, overweeg dan een valse 
acacia. Die groeit lekker snel. De witte 
variant geeft heerlijk geurende bloemen 
in het voorjaar die, gefrituurd met een 
beslagje, niet te versmaden zijn. De acacia 
deelt ook stikstof (een belangrijke voe-
dingsbron) met andere bomen en bosjes 
om haar heen, tot wel bijna een cirkel van 
20 meter. 

Perzische slaapboom 
Hou je van wegdromen en heb je geduld? 
In Zuid-Frankrijk heb je dan de moge-
lijkheid een albizia te planten, ook wel 
Perzische slaapboom genoemd, want 
hij neemt zijn tijd. Niet alleen om op te 
groeien, maar ook om in bloesem uit te 
barsten. Die bloesems geuren zo lek-
ker, daar moet je wel goede dromen van 
krijgen. De boom is ook in een prachtige 

chocolade variant verkrijgbaar. Nee, niet 
vanwege de geur, maar vanwege de diep 
bruinrode kleur van het blad. Plant je 
voor de toekomst, ach dan is de eik toch 
echt mijn favoriet. Wat een gedachte dat 
je achter, achter, kleinkinderen tegen de 
bast van zo’n wijze reuze-eik aanleunen 
die jij ooit geplant hebt. 

Geef de walnootboom de ruimte
Laten we ook de noten niet vergeten. De 
walnoot laat wel een aantal jaar op zich 
wachten voor hij zijn noten deelt. Ze 
zeggen dat deze noot zeer goed is voor de 
gezondheid van je hersenen. Misschien 
dat de nootjes juist daarom zo veel op 
een hersenpan lijken. Maar let op, een 
walnoot heeft een beetje ruimte nodig; 
hij geeft een stofje af waardoor andere 
bomen en bosjes maar moeilijk onder zijn 

takken kunnen aarden. Maar hoe heerlijk 
smaakt een appeltaart met walnoten 
diep in de herfst? Daar ga je spontaan 
weer meer bomen van planten. n n n

Tegen de verwelkomende schaduw van een flinke boom kan geen 

parasol op. Een boom is niet alleen een fijn scherm tegen de zon, hij 

ademt je ook koelte toe en laat je ontspannen door het zachte geritsel 

van zijn blaadjes. Maar een boom heeft zoveel meer te bieden. Voor 

elke wens in de tuin is er wel een boom te vinden.

P LANT VEEL BOMEN IN JE TUIN, HET 
liefst vandaag nog. Om een 
populair Chinees spreekwoord 
maar eens aan te halen: ‘het 

beste tijdstip om een boom te planten is 
twintig jaar geleden, het op een na beste 
is nu’. Nou ja, misschien niet midden in de 
hete zomer, want dan is het lastig gaten 
graven in de tuin, in de herfst is een beter 
moment. Graaf het gat voor je boom min-
stens twee keer zo wijd en het liefst ook 
zo diep, als de pot waarin de boom komt. 
Doe wat goede compost in het gat en 
plant de boom. Geef nu minstens 10 liter 
water in een keer. Hier komt het gouden 
advies; doe vervolgens een laag karton 
(zonder kleuren, gratis te verkrijgen bij 

speelgoedwinkels of bij de achteruitgang 
van de supermarkt) rondom de boom 
en daarbovenop een dikke laag stro, 

minstens 15 à 25 cm hoog. Het mag ook 
hooi zijn, of houtsnippers. Hou een klein 
beetje ruimte rondom de bast van de 
boom zodat er lucht kan stromen. Het 
stro en karton helpt het gras rondom de 
boom te verstikken, zodat de boom geen 
wedstrijdje met graswortels hoeft te 
voeren om water te drinken. Er is minder 
verdamping vanuit de aarde op warme 
dagen en het karton en stro composteert 
langzaam gedurende een jaar en geeft zo 
extra voedsel af. Geef af en toe een flinke 
emmer water. Wanneer je in de herfst 
plant hoef je dat bijna niet te doen. Voeg 
na een jaar nog eens een laag karton en 
stro toe. Meestal heeft een boom onge-
veer 1 à 2 jaar een beetje extra hulp nodig. 
Daarna redt hij het wel.

Gefrituurde bloemen
Bij elke wens voor je tuin is trouwens wel 
een prachtboom te vinden. Wil je graag 
vers fruit en jam en een niet te grote 
boom, dan is je keuze legio in de vorm 
van appels, peren, kersen en meer, zelfs 
in dwergversie. Maar denk ook eens aan 
een nashi (een mix van appel en peer), die 
is bovendien bijna nooit ziek. Of plant een 
ouderwetse moerbei die veel schaduw 
geeft. Zoek je naar kleur in de lente, 
denk dan eens aan de judasboom, die je 
trakteert op een vloedgolf van dieproze 
bloemen, graag bezocht door bijen. De 
bloemen zijn trouwens ook nog eetbaar 
en heerlijk fris in een salade. 

Sandra Alderden runt samen met haar 
man Santi Simply Canvas Farm. Een 
permacultuurboerderij en kleinschalige 
vakantieplek van 5 hectare op het randje 
van de Dordogne en Lot-et-Garonne.
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