
What a difference a tree makes! 

 
 

 

Ontdek welke boom bij jou past! 

 

MAANKALENDERS.COM 



APPELBOOM 

Liefde 

 

 

 

 

Jarig: 25 juni - 4 juli, 23 december - 1 januari dan is deze boom voor jou! 

 
 
Hoewel de appelboom niet krachtig gebouwd is, bezit hij veel gratie en charme. De 

appelboom heeft veel charme en zijn persoonlijkheid heeft een grote aantrekkingskracht 

tot op hoge leeftijd. De appelboom is altijd bereid tot avontuur en flirten. Hij wil heel 

graag liefde geven en geliefd zijn. Hij is open en voelt zich prettig wanneer hij omringd is 

door mensen. Heeft hij een partner waar hij tevreden mee is dan verbiedt zijn verstand 

hem het geflirt.  

 

Hij kan niet egoïstisch zijn maar wil graag alles delen met anderen. Natuurlijk komt hij 

dan mensen tegen die hier misbruik van maken.  

 

De appelboom is zeer tolerant en een goede bemiddelaar. Hij helpt anderen graag en is 

zich bewust van het feit dat elk mens zijn eigen weg heeft te gaan. In situaties die 

onoplosbaar lijken ziet hij mogelijkheden om er weer heelhuids uit te komen.  

Zijn de omstandigheden gunstig dan kan de Appelboom veel bereiken, maar liever leeft 

hij van dag tot dag en zelden denkt hij aan de toekomst. Hij kan soms verstrooid lijken, 

maar heeft een opwindend en interessant leven en verveelt zich zelden.  

 

In de appelboom sluimert een wetenschapper en in een gunstige omgeving kan hij veel 

bereiken. Maar liever plukt hij de dag en denkt niet aan de toekomst.  

 

Het leven van de appelboom is niet rustig of saai, maar altijd opwindend en interessant.  

 

Grond: vocht doorlatend en een beetje zuur 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: afhankelijk van het ras 

 

MAANKALENDERS.COM 



EIK 

Quercus 

 `Doorzetter`  

21 maart 

 

 

 

 

De Eik is vol levenskracht en is mooi. De eik kent geen onzekerheid. Naast kracht is 

moed een duidelijke eigenschap van de eik. Deze moed die altijd op trots en niet op 

roekeloosheid is gebaseerd, gaat gepaard met het bewustzijn van het gevaar. Iedere 

situatie weet de eik te overwinnen. Zij gaat graag tegen de stroom in en ontmoet graag 

tegenstand want dit geeft haar nieuwe kracht. 

De eik is zeer tolerant en gunst ieder zijn eigen vrijheid en levensopvattingen. Ze is zeer 

gastvriendelijk en welgezind tegenover haar medemens. Maar de eik is ook afhankelijk 

en duldt geen druk van buitenaf.  

De eik houdt niet van veranderingen.  

Een jonge eik wordt makkelijk verliefd, op het eerste gezicht. Zij denkt dan steeds de 

ware liefde gevonden te hebben. Alleenstaande eiken kunnen soms zeer egoïstisch zijn. 

De eik is op het werk een praktisch mens die met beide benen op de grond staat. Zij is 

een doener, die vaak laat leiden door haar intuïtie en niet van niets doen houdt.  

 

Grond: alle (zomereik op afwaterende grond) 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: H x b : 18 – 4  

 

 



SPAR 

 

GEHEIMZINNIG 

Picea 

 

 

 

 

 

Jarig: 2 - 11 januari, 5 - 14 juli 

 

De aanblik van een spar is koel en strak en zij heeft een buitengewone smaak. In 

gezelschap valt ze op door har waardigheid, terughoudendheid en beschaafde manier van 

optreden. De spar heeft twee gezichten: zij is een uitgesproken solist en tegelijk past zij 

zich aan haar omgeving aan om niet teveel op te vallen. 

Ze is dol op versieringen en mooie meubels. Alles wat mooi is vind zij prachtig. Leven 

met een spar is niet altijd makkelijk, want ze is nogal humeurig, eigenzinnig en kan in 

grote gezelschappen eenzaam zijn. Ze is zichzelf niet bewust van haar neiging tot 

egoïsme. Dit betekent niet dat ze anderen slecht behandelt. Zij identificeert zichzelf 

constant met haar omgeving en is daarvoor tot grote offers bereid. De spar praat niet 

graag en haar eisen zijn bescheiden. In het algemeen is zij gesloten en kwetsbaar. De 

spar neigt naar een conservatieve levensopvatting. 

In de liefde is de spar meestal de ontevreden partij, zij verlangt veel maar geeft zelf 

weinig. Wanneer zij de juiste partner heeft gevonden is ze hartstochtelijk en trouw. 

Vrienden die in de problemen komen kunnen altijd op haar rekenen.  

De ongewone intelligentie van de spar opent vele opleidingsmogelijkheden. Het komt 

vaak voor dat haar opleiding niet overeenkomt met het haar beroep. 

 

 

Grond: vochtige zure 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte:  

Blauwe spar  h 7.50 x 2.5 m 

P. omorika  h 18 x 4.5 m 

 



IEP 

GEVOELENS 

Ulmus 

 

 

 

 

Jarig: 12 - 24 januari, 15 - 25 juli. 

 

Gevoelens zijn heel belangrijk voor de Iep. 

De iep krijgt aandacht om haar schoonheid. De Iep is eigenlijk heel bescheiden en wil 

niemand het leven zuur maken. Toch stelt zij hoge eisen en fouten van anderen worden 

zeer kwalijk gevonden. Door de rust en de beheerste houding van de Iep vertrouwen 

mensen haar snel. Voor haar werk krijgt de iep veel erkenning. De iep heeft wel graag 

zelf de touwtjes in handen en wil niet geleid worden. Zij kan heel eigenwijs zijn en haar 

mening aan anderen opdringen. Zij kan echter ook weer snel vergeven en is bereid om 

offers te brengen. 

De iep heeft het volste vertrouwen in het goede van de mens en houdt er niet van om 

mensen in een hokje te plaatsen. De iep kan soms wat zonderling overkomen daar zij 

haar eigen weg volgt en niet die van de massa.  

De iep heeft een helder verstand en kan veel bereiken als zij kan leren op de manier die 

zijzelf kan bepalen en in haar eigen tempo. Verplichtingen ten opzicht van zijn familie 

neemt zij heel serieus. De iep heeft humor en is heel praktisch met een aanleg voor 

creativiteit. Tegenover haar partner is de iep eerlijk en trouw. 

 

 

Grond: zwak zure, basische 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 30 m x 4 m 

 



Cypres 

Trouw 

 

Metasequoia 

 

 

 

 

 

Jarig: 25 januari - 3 februari, 26 juli – 4 augustus 

 

Cypres is een sterke, solide en krachtige boom. Haar buigzame karakter verlicht haar 

leven en zij heeft weinig nodig om gelukkig te zijn. Zij neemt het leven hoe het komt en 

kan onder veel omstandigheden optimistisch en gelukkig zijn. Door deze 

levensovertuiging blijft zij altijd jong. Cypres vindt een goed inkomen belangrijk en zij 

krijgt graag waardering. 

Cypres is altijd op zoek naar de zin van het leven. Daardoor leert zij goed te relativeren 

en is zij niet snel van haar stuk te brengen. Heeft cypres eenmaal iets in haar hoofd dan 

wordt het hoe dan ook, gedaan. Cypres heeft er een hekel aan om alleen te zijn en wil 

graag familie en vrienden in de buurt zien.  

 

Is cypres verliefd dan is hij niet tevreden te krijgen. Voor haar vrienden is zij heel 

welwillend en trouw. Cypres kan soms heftig en druk zijn, zelfs ongehoorzaam maar zij is 

nooit sentimenteel. Zij zegt graag haar eigen mening zonder de behoefte te hebben daar 

over te gaan discussiëren. Cypres leidt een gebalanceerd leven, zowel werk als vrije tijd 

zijn beide belangrijk. 

Grond: alle 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte:  

Dwergcypres h 0.60 m 

Metasequoia h 24 m – b 6 m (op kalk langzaam groeiend) 

Taxodium` h 24  - 9 m (op kalk en vochtige aarde, in water)  

 



 

Populier 

Onzekerheid 

Populus 

 

 

 

 

 

Jarig: 4 – 8 februari, 1 – 14 mei, 5 – 13 augustus 

 

De populier houdt van versieringen waardoor hij de aandacht van mensen trekt. Meestal 

komt hij niet erg zeker over, hij is wel moedig op de beslissende momenten. Tijd drukt 

als een zware last op de populier. Hij houdt niet van verrassingen en zal dan ook niet 

snel van partner of van baan veranderen. Tot op een bepaalde grens kan hij zich goed 

aanpassen. 

De Populier gedijt het beste in een harmonieuze omgeving waar hij hoge eisen aan stelt. 

Hierdoor kan hij vaak eenzaam zijn. Zijn gevoeligheid maakt de omgang met anderen 

moeizaam. De Populier kan soms heel enthousiast zijn en dan weer pessimistisch, op 

deze manier verbergt hij zijn ervaringen voor zijn partner. 

Hij kan veel van iemand houden maar door zijn onrustige hart komt dit niet vaak voor. 

Als de populier verliefd is wordt hij zwak en afhankelijk van de ander. Hij kan goed 

organiseren en filosoferen en verder is hij betrouwbaar in moeilijke tijden. 

Vriendschappen neemt de populier heel serieus en zal zijn vrienden niet in gevaar 

brengen.  

Hij is kunstzinnig aangelegd en kan goed organiseren en neigt tot filosoferen. 

Betrouwbaarheid in moeilijke tijden is een van zijn mooiste eigenschappen.  

 

 

 

Grond: alle 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 10m – 5m 

 



CEDER 

 

 

Cedrus atlantica 

Vertrouwen 

 

 

 

 

 

Jarig: 9 - 18 februari, 14 -23 augustus 

 

Ceder is een machtige boom met een unieke schoonheid. Hij verstaat de kunst zich aan 

diverse omstandigheden aan te passen hoewel hij gek op luxe is. Hij heeft een goede 
gezondheid. Hij is niet schuchter maar heeft de neiging op anderen neer te kijken. 

Vastbesloten en zelfverzekerd, ongeduldig en reislustig maakt zij graag indruk op de mensen op haar 

heen. Met haar vleit en vele talenten, behalve op muzikaal gebied, is dat ook niet moeilijk voor de 

ceder. Zij gelooft altijd in zichzelf en ook tegenslagen kunnen haar niet ontmoedigen. De eenmaal 

gekozen doen, ook op emotioneel gebied, worden bereikt dankzij haar buitengewone uitstraling en 

innerlijke kracht.  Ceders blijven trouw aan hun eigen overtuiging.  

De partner vindt in het gezonde optimisme van de ceder een vaste steun en geniet van haar energie. 

De ceder is moeilijk tevreden te stellen, zeer kieskeurig en wacht eigenlijk haar hele leven op de ene 

grote liefde. In haar beroep en tijdens het werk toont zij haar leiding gevende capaciteiten en kan zij 

goed beslissingen nemen.  

Ondanks haar verlangen naar avontuur, waarvoor zij gemaakt lijkt, leidt de ceder een normaal 

bewogen leven.  

 

 Grond: alle afwaterende  

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 24 m – 13 m 

 



Den 

Kieskeurig 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig: 19 – 28 februari, 24 augustus- 2 september. 

 

De den kan soms een beetje verliefd zijn op zichzelf. Zij is graag omringd met leuke en 

interessante mensen. De den kan er teer uitzien maar is heel goed in staat zichzelf te 

verdedigen en wordt ook niet snel verslagen door tegenspoed. Op haar eigen manier kan 

de den haar leven heel aangenaam maken. Zij stelt zich zelden passief op, vindt overal 

haar weg en streeft er naar iets te bereiken wat haar bevalt. 

Hoewel de den voorzichtig is met vriendschappen is zij wel een goede vriend. Zij is snel 

hartstochtelijk verliefd en jammer genoeg zijn die gevoelens vaak ook snel weer over. 

Aan tegenslag heeft de den een hekel en kan zij het soms te snel opgeven. Als zij minder 

snel opgaf zou zij minder teleurstellingen meemaken. De den kan goed organiseren en 

mensen vertrouwen haar. Haar praktische levenshouding en moed zorgen voor succes 

zolang nieuwe ontwikkelingen het niet verstoren.  

 

 

 

Grond: kalkvrij 

P. mugo kalkhouden 
 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 15 – 4 m 

 

 



Treurwilg 

Melancholie 

 

Salix 

 

 

 

 

 

Jarig: 1 – 10 maart, 3 - 12 september 

 

De treurwilg is heeft een groot creatief talent en houdt van de mooie dingen in het leven. 

Hij droomt van mooie huizen, kleding en schoonheid. Dit wordt duidelijk gemaakt door 

veel korte en lange reizen. De treurwilg heeft echter ook een hang naar zijn familie en 

thuis en komt altijd weer terug. 

In de Treurwilg wonen twee zielen, de ene is een dromer en een gevoelsmens, de ander 

is vol onrust en wispelturig. Hij is eerlijk en rechtschapen en wanneer het zo moet zijn, 

kiest hij voor de moeilijke weg. Hij wordt beïnvloed door zijn goede vrienden maar is toch 

niet makkelijk om mee te leven. Hij kan koppig zijn en heeft soms wisselende 

stemmingen. 

De treurwilg heeft een sterke intuïtie waardoor hij vaak dingen kan voorspellen. Vaak 

voelt de treurwilg zich onbegrepen en onderschat, maar dit houd hij liever geheim. 

Het liefdesleven gaat niet over rozen maar vaak vindt hij een relatie met een goede 

basis.  

 

 

Grond: vochtig, niet op droge gronden 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: 13 m – 12 m 

 



LINDE 

Twijfel 

Tilia 

Jarig: 11 – 20 maart en 13 – 22 september.  

 

 

 

 

Linde geniet vooral op oudere leeftijd van de genegenheid van familie en vrienden. De 

Linde neemt het leven zoals het op hem afkomt. Vermoeidheid, strijd en ruzie zijn de 

vijanden van haar zachte en toegeeflijk karakter. 

Zij droomt van een rijk leven met onbereikbare doelen. Hierdoor kan de Linde 

ontevreden zijn en vaak klagen. Ondanks dit kan het leven met de Linde plezierig en 

gemakkelijk zijn. Zij is goed voor degene waar zij van houdt en is zelfs bereid bepaalde 

offers te brengen om hen bij te staan.  

 

In de liefde vindt ze zelden het verwachte geluk. Met minder jaloezie en twijfel kan het 

leven een stuk aangenamer worden. 

 

De Linde is intelligent en heeft veel talenten die jammer genoeg niet altijd gebruikt 

worden omdat de linde het te snel opgeeft. Wanneer de Linde minder twijfelt, wordt het 

leven veel plezieriger. 

 

 

Grond: goed afwaterend 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 12 m – b 7 m 

 



HAZELAAR 

Pionier 

 

Corylus 

 

 

 

 

 

Jarig: 22 – 31 maart en 24 september - 3 oktober. 

 

De hazelaar valt niet op maar heeft een voelbare merkwaardige invloed uit op haar 

omgeving. Haar bescheidenheid en charme helpen haar de door haar zelf gestelde doelen 

te bereiken. De Hazelaar heeft veel begrip en als ze daar aandacht aan geeft kan ze zeer 

goede mensen voor zich winnen. Zij is altijd op zoek naar vernieuwing en nieuwe 

ervaringen. Zij verandert constant waardoor de hazelaar soms niet de tijd heeft zich te 

wortelen. 

De hazelaar heeft een groot gevoel voor zijn medemens. Vaak strijdt zij voor het 

algemeen belang en niet voor zichzelf. 

Als partner is zij eerlijk en tolerant. Partners met een conservatieve inslag zijn totaal 

ongeschikt voor haar. Hazelaars blijven hun hele leven beweeglijk op geestelijk en 

lichamelijk gebied. 

Haar beste eigenschappen zijn grote intelligentie, intuïtie en een scherp oordeel. De 

hazelaar heeft heel vaak een ongewoon maar niet een makkelijk leven.  

 

Grond: goed afwaterend en in klei 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 5 m – 4 m 

 



 

LIJSTERBES 

 

Fijngevoelig 

Sorbus 

 

 

 

Jarig: 1 – 10 april en 4 – 13 oktober 

  

De lijsterbes kan liefhebbend en teder overkomen. De schijnbare fijngevoeligheid van de 

lijsterbes is echter bedrog. Hij is sterk, volhardend en handhaaft zich in de beproevingen 

van het leven. Hij is sterk en blijft overeind tijdens de stormen in het leven. De lijsterbes 

laat altijd de optimistische kant zien maar trekt zich al het verdriet van de wereld erg 

aan. 

Hij neemt graag de controle over en is niet egoïstisch. De lijsterbes wil graag de wereld 

verbeteren en wil zelf het goede voorbeeld zijn. Hij is dol op het leven, de onverwachte 

gebeurtenissen en moeilijkheden die kunnen gebeuren. Hij is zowel afhankelijk als 

onafhankelijk, wat zeer menselijk is. 

De Lijsterbes kan zijn eigen leven in een chaos doen ontstaan door teveel te analyseren. 

Zijn goede smaak en fijngevoeligheid zijn goed voor beroepen in de kunstwereld, maar 

ook op ander gebied kan hij veel bereiken. 

Hij is een hartstochtelijke en verrassende partner. Worden zijn gevoelens echter niet 

beantwoord dan gaat hij weer op zoek naar een ander. Fouten van een ander kan hij 

moeilijk vergeven en daarom verbreekt hij meestal de relatie.  

 

Grond: ruimte en vochtige grond 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 6/10 – b 4/7 

 



Esdoorn 

Eigenzinnig 

Acer pseudoplatanus 

 

 

 

Jarig 11 – 20 april en 14 – 23 oktober 

De esdoorn is geen alledaags mens die in de menigte opgaat, maar steeds door fantasie 

en originaliteit opvalt. Enerzijds verlegen en terughouden, bezit de esdoorn toch een 

enorme eerzucht, trots en zelfrespect en een niet te stoppen verlangen naar nieuwe 

ervaringen.  

Zij steekt graag de draak met mensen en dingen en is vaak op zichzelf verliefd en staat 

graag in het middelpunt. Voor vleierij is zij meestal gevoelig. De esdoorn heeft 

bewondering voor mensen die zich helder en consequent presenteren en heeft zelf vaak 

een grote persoonlijkheid, wilskracht en betrokkenheid. De esdoorn droomt van totale 

onafhankelijkheid en komt daardoor nogal eens in botsing met de samenleving.  

De esdoorn kan een zeer bescheiden leven leiden. Hoewel ze over een goede gezondheid 

beschikt is haar algemene toestand niet altijd goed. Zij heeft vele complexen. De esdoorn 

is zeer intelligent, leert makkelijk spelenderwijs en heeft een goed geheugen.  

Het liefdesleven van de esdoorn is zeer gecompliceerd. Zij imponeert graag en ze wil de 

uitgekozen partner haar stemming opdringen.  

Haar leven gaat niet altijd over rozen, maar is toch heel interessant en veelzijdig.  

Grond: voedselrijk 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 30 m – b 5 m 

 
 

    

  



Notenboom 

Hartstocht 
 

Junglans regia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig: 21 – 30 april, 24 oktober – 11 november 
 

De notenboom heeft een onbuigzaam karakter, vreemd en vol tegenstellingen. Vaak ego-

istisch, agressief en ontoegefelijk. Tegelijk een edel persoon en met een zeer brede intel-

lectuele interesse. Zijn reacties zijn onverwacht en spontaan en zijn eerzucht is grenze-

loos. Het ontbreken van iedere flexibiliteit maakt hem een moeilijke partner.  

 

De notenboom is niet altijd geliefd maar wordt bewonderd en geniet een groot gezag. 

Zelden rust hij uit en anderen laat hij ook niet rusten. De notenboom is bereid zich veel 

te ontzeggen als dat zijn uiteindelijke doel dichterbij brengt. Als hij iets echt wil, zet hij 

door tot het bittere einde. In hogere posities is hij een geniaal strateeg met een veelzij-

dig intellect. Zijn beroepsontwikkeling wordt gekenmerkt door vleit en ambitie, niet door 

goedkope populariteit.  

 

De notenboom is sterk geïnteresseerd in de kracht van het onbewust. Hij is gesteld op 

geestelijk en materieel bezit en neemt op zorgvuldige wijze zijn beslissingen. In de liefde 

reageert hij uitgesproken jaloers en zijn gevoelsleven is zeer hartstochtelijk. Een onge-

bruikelijke partner die niets van compromissen wil weten. De omgang met een noten-

boom brengt vele verrassingen en niet alleen negatieve. Een fascinerende boom. 

 

 

 

Grond: alle, en veel ruimte 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 15 m – b 9 m 

 



Kastanjeboom 

 

Eerlijkheid 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jarig: 15 – 24 mei, 12 – 21 november 

 

De kastanjeboom heeft een niet alledaagse schoonheid en is innemend wanneer men 

haar beter leert kennen. Zij geeft niet om de gunst van andere mensen en ze wil nie-

mand beïnvloeden. Ze heeft een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel, reageert geïnte-

resseerd en levendig, kan zich voor een plan met hart en ziel inzetten en kan zich van 

tijd tot tijd ook geheel terugtrekken.  
 

De kastanjeboom is een geboren diplomaat. In gezelschap is ze meestal prikkelbaar en 

lichtgeraakt, het geen voorkomt uit haar gebrek aan zelfvertrouwen. De kastanjeboom is 

niet alleen kritisch ten opzichte van haar omgeving maar ook ten opzichte van zichzelf.  

 

In de liefde is ze een beetje berekenend. Heeft ze eenmaal haar liefde gevonden dan 

geeft zij zich helemaal bloot. Voor haar familie doet ze alles. De kastanjeboom probeert 

altijd problemen te omzeilen maar als dit niet mogelijk is dan stort ze zich volledig in de 

strijd.  

 

Het lot van de kastanjeboom is zeer afhankelijk van haar levensomstandigheden en om-

geving. Zo zijn er kastanjebomen die in hun leven carrière maken maar ook die hun hele 

leven tegen tegenspoed vechten zonder de gewenste genoegdoening te vinden.  

 
Grond: alle, en veel ruimte 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 15 m – b 9 m 

 



Es 

Eerzucht 

 
Fraxinus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig: 25 mei – 3 juni, 22 november – 1 december 

 

De es heeft een bijzonder bekoorlijk karakter en is zowel bij vrienden als vreemden ge-

liefd. Op grond van haar levendig karakter, impulsiviteit en verlangen doet ze steeds dat 

wat zij voor juist houdt. Van kritiek op haar handelen trekt ze zich niets aan. Zij staat 

boven de massa.  
 

De es is eerzuchtig, intelligent en heeft een stralende persoonlijkheid. Hoog gestelde 

doelen bereikt ze vaak spelenderwijs, lukt dit niet dan trekt ze zich terug. Heeft de es 

eenmaal haar doel bereikt dan is ze bereidt om andere mensen vooruit te helpen. Meest-

al is op zoek naar het ongewone en tart het lot.  
Hoewel de es welwillend en vriendelijk is, kan ze ook egoïstisch zijn en haar omgeving 

haar verlangens opdringen. 

 

In de liefde is dit zwevende individu trouw en voorzichtig. Vaak wint het verstand van het 

gevoel Men kan de es altijd vertrouwen en op haar bouwen. De es beschikt over een on-

verwoestbaar optimisme.  
 

 

 

 

Grond: alle 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 12 m – b 6 m 

 

 



Beuk 

22 december 

Schepper 

                   Fagus sylvatica 

 

 

 

 

De beuk is edel en mooi en besteed vel aandacht aan haar uiterlijk. Ze bewijst een goede 

smaak te hebben, zowel wat kleding als woning. Ze is een materialiste.  

De beuk plant niet alleen nieuwe projecten, zij realiseert ze ook. Haar leven is uitstekend 

georganiseerd. Aan de ene kant is ze praktisch en realistisch, aan de andere kant 

reageert ze sterk op haar gevoelens. De beuk kan goed met geld omgaan, ze is 

spaarzaam, niet gierig of verkwistend. De beuk is geschikt voor leidinggevende posities. 

Ze weegt alle kanten goed tegen elkaar af en neemt geen onnodige risico’s.  

In de liefde blinkt de beuk uit door haar verstand. Ze is een verrukkelijke levenspartner.  

De beuk wil alles hebben: een mooi huis, kinderen en alles wat daar bij hoort. Ze is 

huiselijk en brengt de vakanties het liefst door met familie. In latere jaren ontstaat er 

soms een gevoel naar avontuur, maar dat gaat meestal weer snel over.  

Ze wil, koste wat het kost, een goed figuur hebben is  altijd op dieet en aan het sporten. 

Tot op hoge leeftijd blijft het uiterlijk belangrijk. De beuk streeft naar rijkdom en geluk.  

 

Grond: alle 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 18 x b 7 

 

 



Haagbeuk 

Carpinus betulus 

Vredestichter 

 

 

 

 

Jarig: 4 – 13 juni, 2 – 11 december 

De haagbeuk heeft een koele schoonheid die ook op latere leeftijd nog werkt. Ze 

besteedt veel aandacht aan haar uiterlijk en conditie en ze heeft een goede smaak Ze is 

soms wat egoïstisch maar is dit alleen om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. 

Haar leven is gedisciplineerd en beheerst. Toch sluimeren er diep van binnen vele 

wensen.  

De haagbeuk zoekt naar warmte, een romantische partner, bewondering en erkenning.  

De haagbeuk wil graag tegenstellingen overbruggen. Zij zal eerder onrechtvaardigheid 

accepteren dan een ander aanvallen. Zij kan zich snel aanpassen aan haar omgeving en 

is daarom een graag geziene gast. Zij is zeer vergevingsgezind en geeft iedereen gelijke 

kansen.  

In de liefde is zij niet op zoek naar het alledaagse maar fantaseert graag en is bijna nooit 

tevreden met haar eigen gevoelens. De haagbeuk wordt vaker geliefd dan ze zelf lief 

heeft.  

De haagbeuk wikt en weeg, ze is bang het verkeerde te kiezen en wantrouwt daarom 

vaak mensen. Ze is plichtsgetrouw, vaak iets te veel het geen terug kan slaap op haar 

privéleven. Dikwijls heeft de haagbeuk een beroep in de theaterwereld.  

 

Grond: alle 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 18 x b 7 

 

 



 

Vijgenboom 
Sentimenteel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig: 14 – 23 juni, 12 – 21 december 

 

De vijgenboom is een sterke en wat eigenzinnige persoonlijkheid die niet bij iedereen 

goed ligt. Zij is onafhankelijk in haar oordeel en duldt geen tegenspraak. Belangrijk voor 

de vijgenboom is het vinden van harmonie tussen gevoel en verstand.  

 

Ze houd van het leven en van haar familie bijzonder veel. Zij omringt zich graag met 

liefhebbende vrienden. Eenmaal gesloten vriendschappen zijn voor het leven. Mocht zij 

onenigheid hebben met iemand dan is de vriendschap plotseling helemaal over. Ze is 

vooral dol op kinderen en dieren.  

 

De vijgenboom is een geboren optimist die zich vol in het leven stort. Zij heeft soms het 

gevoel al het wereldleed te moeten dragen. Door zich van tijd tot tijd even helemaal te-

rug te trekken zorgt zij ervoor niet emotioneel overspannen te raken.  
 

In de liefde is de vijgenboom wispelturig, het geen zorg voor veel complicaties en zorgen. 

Ze is humoristisch en soms lui gemakzuchtig. De vijgenboom staat met beide benen op 

de grond en plant haar leven doelbewust.  

 

 

 

 

Grond: goed afwaterend, arme grond 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 2 x b 2 

 

 
 

 

 

 

 



Berk 

Creativiteit 
Betula 

 

24 juni 
 

 

 

De berk is levendig, aantrekkelijk en elegant. Zij is dankzij haar sympathie en vriende-

lijkheid een graag geziene gast. Nooit zal zij last veroorzaken of op het geld van anderen 

teren. Zij is bescheiden en verlangt niet veel.  
 

Arrogantie en snobisme zijn haar vreemd en de berk verafschuwt alles wat vulgair en 

plat is. Ze houdt niet van overdadig eten, drinkt met mate en zal nooit luide schreeuwen 

of bulderend lachen. Ze houdt van leven in de natuur maar kan zich gemakkelijk 

aanpassen aan andere situaties als ze maar rustig kan werken.  

Het liefdesleven van de berk is niet erg hartstochtelijk, daarvoor zijn haar gevoelens te 

duurzaam en trouw. Ze zal alles doen om haar partner gelukkig te maken en nooit zal ze 

spijt krijgen van haar keuzen.  

Haar intelligentie is boven het gemiddelde en gaat gepaard met voorstellingsvermogens. 

Daardoor kan de berk onder goede omstandigheden zeer creatief zijn. Haar fantasie en 

vlijt openen vele deuren. Eerzucht is niet nadrukkelijk aanwezig. Ze is snel tevreden met 

een gezellig thuis, een leuke baan en een goed boek.  

Om haar heen hangt een atmosfeer van rust, tevredenheid en geluk.  

 

Grond: goed afwaterend, arme grond 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte: h 18 m - b 4 m 

B. Youngii h 5 m – 2 m 

 

 



 

Olijfboom 

Wijsheid 

Olea 

23 september 

 

 

Hoewel de olijfboom onopvallend zijn gang gaat heeft hij toch ook zijn bekoorlijkheid. Hij 

houdt van de zon en warme gevoelens brengen hem tot leven. Hij is vindingrijk en 

verzoenend en gaat agressie en geweld uit de weg.  

Zijn grote discretie weerhoudt hem ervan zich met het leven van anderen te bemoeien. 

Maar deze terughoudendheid en tolerantie betekenen niet dat hij zich niet interesseert 

voor zijn medemens, het tegendeel is zelfs waar; de olijfboom houdt zich vaak bezig met 

zijn medemens.  

 

Zijn vrolijke inborst, zijn rustige karakter, zijn uitgesproken rechtsgevoel en zijn 

inlevingsvermogen helpen hem de situaties van zijn medemens te begrijpen en daar deel 

aan te nemen.  

In de liefde heeft de olijfboom geen last van jaloezie, althans, dat toont hij niet. Hij 

tolereert de vrijheid van zijn partner, ook al doet die vrijheid hem soms pijn. Dit laatste 

is geen zwakte of berusting, dit is gewoon zijn levensopvatting.  

De olijfboom is intelligent, houdt van boeken en begeeft zich graag in het gezelschap van 

wijze mensen. 

 

Grond: goed afwaterende kleigrond, of zandgrond 

 

Plant voor de toekomst 

Uiteindelijke hoogte:  

 

 


