
Als u in deze jaargetijden naar buiten kijkt, hebben de meeste bomen geen blad 

meer. De sapstromen staan stil om de winter door te komen. Pas in het voorjaar 

gaan deze weer uitlopen. Dus als u in deze jaargetijden een jonger boom laat 

planten, heeft deze meestal geen blad of bloesem. 

 

U kunt kiezen uit 5 verschillende soorten bomen die zorgvuldig geselecteerd zijn 

om goed te gedijen en te passen in het landschap van de bomenweide van 

Begraafplaats Zuiderhof. 

Grove Den – Pinus sylvestrus 

 

Deze naaldboom komt al sinds de laatste ijstijd in Nederland voor. Voor wie: De 

grove den werd vanwege zijn vaak kaarsrechte stam vroeger gebruikt als mast voor 

schepen. Vandaar dat vaak de herinnering aan iemand die de stormen des levens 

heeft weten te trotseren in de vorm van deze mooie boom wordt gevormd. Ook dat 

ondanks de soms arme grond deze boom kan floreren, is de grove den ook 

symbolisch voor iemand die in moeilijke omstandigheden toch iets moois van zijn of 

haar leven heeft weten te maken.  

Kenmerken: De grove den groeit eerst hoog voordat hij zijn takken uitspreidt. De 

groei is eerste jaren langzaam en versnelt daarna. De takken kunnen uiteindelijk 

grillig gaan uitgroeien, afhankelijk van de voornaamste windrichting. Dennenolie is 

reinigend en stimulerend, bevordert gevoelens van welzijn en maakt je energieker.  

 

Bloeitijd: Er is niet echt een zichtbare bloeiperiode van de naaldboom aan te geven. 

In het voorjaar is wel wat kleverige stof en stuifmeel zichtbaar. Hoogte: Een grove 

den kan uitgroeien tot tussen de 25 en35 meter  



Iep – Ulmus Laevis of Doedens  

 
De iep werd al door de Romeinen en de Grieken aangeplant. Vroeger in Europa 

gezien als een heilige boom, in de Himalaya nog steeds. Ook wordt een iep ‘olm’ 

genoemd. Voor wie: Als de overledene werd gezien als pater of mater van de familie 

is de iep een mooie boom om die persoon mee te herinneren. In de Germaanse 

mythologie is de iep één van de twee bomen die onze stamouders waren. Gegeven 

de uiteindelijke lengte van de iep en de veelzijdigheid waarvoor het hout gebruikt 

werd en wordt, is de iep ook symbolisch voor iemand die letterlijk en figuurlijk 

boven de massa uitstak en zich geliefd maakte door brede interesses. 

Kenmerken: Het belangrijkste kenmerk van de iep is de symmetrische bladvorm: de 

bladvoet loopt aan één kant van het blad langs de bladsteel verder door. In elk 

jaargetijde is de iep met zijn vele vertakkingen mooi om te zien. De eerste 

vertakkingen beginnen laag bij de stam.  

 

Bloeitijd: De Iep bloeit vroeg in het voorjaar. Voor het verschijnen van de bladeren 

draagt hij dan duizenden kleine roodachtige knopjes, die manna genoemd worden. 

De bloemen zijn tweeslachtig en staan in dichte bundels. Zij hebben een 

witgewimperd bloemdek, lange, draadachtige meeldraden en een witte stempel. Je 

ziet ze vaak niet omdat ze zo klein zijn. De vruchtjes zijn al rijp voordat het blad 

helemaal uit is. Het zijn vliesdun, gevleugelde, platte nootjes. Gerijpt zijn zij 

geelbruin. Zij dwarrelen eind mei als zogenaamde iepencentjes naar beneden. Direct 

daarna ontstaan de bloemknoppen voor het volgende jaar.  

Hoogte: Een iep kan tot wel 40 meter hoog groeien.  



Valse of schijnacacia – Robinia pseudoacacia 

 

Deze boom heeft hout dat net zo hard is al tropisch hardhout. 

Voor wie: Iemand die zich weliswaar hard naar de buitenwereld kon opstellen, maar 

ook een zachte kant had die alleen hen die hem of haar nabij stonden kenden en 

waardeerde. De ‘hardheid’ manifesteerde zich ook als de goede gezondheid: kou 

kreeg nauwelijks vat op hem of haar. 

Kenmerken: 

De schijnacacia heeft een breed opgaande groei met laag in de stam uiteenlopende 

takken en bast die bezet zijn met doornen. 

Bloeitijd: 

De schijnacacia bloeit in juni met witte, welriekende lipvormige bloemen in 

hangende trossen. 

Hoogte: 

De schijnacacia bereikt na tien jaar een hoogte tot 12 meter. 

 



Tamme kastanje – Castanea sativa 

 
 

Deze boomsoort werd meegenomen uit Zuid Europa door de romeinse legers als 

voeding voor de manschappen. Voor wie: Voor iemand die een hoge leeftijd heeft 

bereikt en door anderen als een persoon die nut heeft gehad werd beschouwd. 

Beschaving en cultivering zijn ook passende kenmerken.  

 

Kenmerken: De tamme kastanje is gemakkelijk herkenbaar aan de lange, grof 

gezaagde lancetvormige bladeren. Deze zijn glanzend donkergroen aan de 

bovenzijde. De onderzijde is ietsje lichter. Na het uitlopen van de bladeren 

verschijnen de hoofdjesjachtige mannelijke bloemen die als een parelsnoer aan 

rechtopstaande, lange katjes zitten. De vrouwelijke bloemen bevinden zich aan de 

basis van de katjes, omgeven door een groene, schubachtig bebladerde 

vruchtbeker. Een tamme kastanje kan zeer oud worden tussen de 500 en 1500 jaar.  

 

Bloeitijd: mei t/m juli met witte opstaande trossen, waarna zich de eetbare kastanjes 

gaan vormen die in de herfst gegeten kunnen worden. Hoogte: De tamme kastanje 

kan een hoogte bereiken van 15 tot 35 meter  



Winterlinde – Tillia Cordata 

 

De linde is een boom die al eeuwen in Nederland groei. De linde heeft ook een 

functie als drachtboom voor bloemen en bijen. 

Voor wie: 

Om iemand te herinneren die met heel zijn of haar hart liefhad, zachtaardig was en 

in de familie als verbindend bekend stond. Iemand die een hoge leeftijd bereikte. 

Kenmerken: 

De winterlinde heeft een brede halfopen kroon. De schors is donker grijsbruin. 

Takken zijn in het begin groen en later roodbruin. Het blad is bijna rond en wordt 

tussen de 4 en 9 cm groot 

Bloeitijd: 

Bloemen in opstaande tuilen bloeien in juni/juli. De bloemen zijn sterk geurend. 

Hoogte: 

De winterlinde kan tussen de 20 en 30 meter hoog worden. 

 


