
 

  

Waarom een boom in een kleine tuin? 

Het is geen nieuws: onze zomers worden steeds 
warmer, onze winters natter. 

Bomen, ook in kleine voor- en achtertuinen, kunnen 
daarom een grote bijdrage leveren. Immers bomen: 

• werken verkoelend; 
• kunnen water overlast beperken; 
• verbeteren de luchtkwaliteit; 
• zijn geluiddempend; 
• hebben weinig onderhoud nodig; 
• dragen bij aan een groene woonomgeving! 

Veel mensen zien wat op tegen het planten van een 
boom. Wordt die niet te groot? Geeft het niet te 
veel rommel? Hebben de buren er iets over te 
zeggen? Mag ik de boom wel kappen als dat nodig is, 
bijvoorbeeld bij een verbouwing? 

We willen in deze folder een antwoord op de meest 
voorkomende vragen geven en proberen daarmee te 
stimuleren dat steeds meer mensen durven te 
kiezen voor een boom in hun kleine voor- en/of 
achtertuin. 

 

De volgende checklist kan handig zijn: 

• Wat is de ligging van de tuin (zon, schaduw, 
uitzicht); 

• Wat zijn de functies van de tuin, moeten er 
fietsen geparkeerd staan, is er een 
speelhoek, een terrasje enz.; 

• Moet de boom bloeien in het voorjaar en/of 
mooi verkleuren in de herfst; 

• Of wilt u een boom die het hele jaar groen 
blijft; 

• Past de boom qua grootte; 
• Hoeveel onderhoud vraagt de boom.  

Bol-, lei-, knot- en fruitbomen vragen meer 
onderhoud. 

• Gaat de gekozen boom samen met de 
planten die er (komen te) staan. 

Bij aanplant in een voortuin 

• Welke gemeentelijke aanplant is er in de 
directe omgeving; 

• Lopen er leidingen onder de tuin die door 
een wortelgestel van een boom gevaar 
kunnen lopen; 

• Wat willen de buren wel of niet, kan er 
wellicht een gezamenlijk tuinplan gemaakt 
worden. 

Wat te doen met afgevallen blad? 

Strooi het afgevallen blad tussen de planten en 
struiken in je border(s). Onkruid heeft dan minder 
kans en de bodem wordt erdoor gevoed. Veel 
insecten overwinteren onder een bladerdak. Laat 
het dus liggen waar het kan.  

Blad moet wel verwijderd worden van gras, uit 
vijvertjes en van paden en terrassen.  

Hoeveel rechten hebben de buren? 

De hoofdregel in het burenrecht (niet enkel voor 
planten) is, dat het niet is toegestaan om eigenaars 
van andere erven onrechtmatig te hinderen. 
Onrechtmatige hinder ontstaat vooral bij hoge 
bomen die licht wegnemen.  

Een boom moet altijd 0,5 meter van de erfgrens 
staan. Hagen mogen op de grens staan (in Zwolle). 
Zie ook de Boomverordening van de gemeente 
Zwolle 

Buren mogen hinderlijk overhangende takken 
snoeien, maar pas na overleg met de eigenaar. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/300530/CVDR300530_1.html


 

Wanneer kapvergunning nodig? 

Als een boom ondanks alle overwegingen toch te 
‘groot’ is, hoeft er geen kapvergunning te worden 
aangevraagd als de boom staat op een perceel 
kleiner dan 400 m2. 

Welke boom wel? 
 
Hieronder een lijst met geschikte bomen voor de 
kleine(re) voortuin.  

- Bolacacia (Robinia pseudoacacia 
‘Umbraculifera’) 

- Chinese vernisboom (Koelreuteria panuculata) 
- Dak plataan (Platanus) 
- Gouden regen (Laburnum) 
- Honingboom (Sophora japonica ‘Pendula’) 
- Japanse esdoorn (Acer palmatum) 
- Leilinde (Tilia) 
- Lijsterbes (Sorbus)  
- Meidoorn (Crategus)  
- Moerbei (Morus) 
- Pluimes (Fraxinus omus) 
- Prieelberk (Betula pendula ‘Youngil’) 
- Prieelbeuk (Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’) 
- Ruwe iep (Ulmus ‘Camperdownii’) 
- Schijnbeuk (Nothofagus) 
- Sierappel (Malus)  
- Sierkers (Prunus)  
- Sierpeer (Pyrus) 

- Sneeuwklokjesboom (Halesia carolina) 
- Trompetboom (Catalpa bignonioides ‘Aurea’) en 

(Catalpa bignonioides ‘Nana’) 
- Tulpenboom (Magnolia) 

 
Ook nog te noemen zijn: 

- Aardbeiboom (Arbutus unedo) 
- Fluweelboom (Rhus) 
- Hulst (Ilex)  
- Krentenboompje (Amelanchier laevis) 
- Kornoelje (Cornus)  
- Kweepeer (Cydonia oblonga ‘Vranja’) 
- Mispel (Mespilus germanica) 

En natuurlijk kunt u bij uw kweker altijd meer 
informatie krijgen over de boom naar keuze. 

Welke boom niet? 

Het is natuurlijk af te raden om een te groot 
uitgroeiende boom in een kleine tuin te zetten. De 
eerste paar jaar is de verhouding tuin – boom nog 
wel acceptabel maar de jaren daarna domineert de 
boom de tuin.  

Her gevolg is dat na een aantal jaren de boom 
gekapt moet worden, jammer van de investering. 

Bomen die daarom niet geschikt zijn voor de kleine 
tuin zijn de volgende, grote boomsoorten: 

 

- Acacia (Robinia) 
- Beuk (Fagus) 

- Eik (Quercus) 
- Els (Alnus glutinosa) 
- Esdoorns (Acer) 
- Linde (Tilia) 
- Paardenkastanje (Aesculus) 
- Plataan (Platanus) 
- Tamme kastanje (Castanea) 

Copyright: Een uitgave van Stichting Zwolle 
Groenstad  

Inlichtingen:    info@zwollegroenstad.nl  
www.zwollegroenstad.nl 

 

 


