
BomenBomen
Berk: 
Een lange, slanke en elegante boom die vaak alleen, langs rivieren en meren en in het open veld groeit. Hij komt 
door zijn vorm kwetsbaar over maar niets is minder waar: de berk is een heel sterke boom. Hij kan een grote steun 
zijn bij problemen, dieper inzicht verschaffen in betreffende relatie, vriendschap of huwelijk. Is uitstekend in staat 
om zijn omgeving van een afstand objectief te bekijken.

De berk brengt je in balans, leert je jezelf en anderen te accepteren zoals je bent / ze zijn.  Hij neemt beperkende 
angsten weg die eventuele essentiële beslissingen in de weg staan. Een trotse boom die met gemak weer en wind 
trotseert. De rots in de branding, het licht in de duisternis. Hij is de boom van inzicht, vriendschap, onvoorwaarde-
lijke liefde en huwelijk. 

Spirituele karakteristieken en associaties: inspirerend, reinigend, zegening, eenzaamheid, soberheid, wijsheid, 
vrolijk, vitaliteit.

Beuk: 
De beuk slaat een brug naar het verleden en roept herinneringen op. Ze is de koningin in het bos die naast koning 
eik staat. Ze heeft een kwetsbare, voor zonlicht zeer gevoelige, zachte en dunne schors. Om zichzelf te bescher-
men heeft ze daarom een dicht bladerdak waar bijna geen (zon)licht doorheen dringt. Ze staat vaak alleen, hoog 
boven op een heuvel of zomaar in het veld.

De beuk staat voor geborgenheid, deugdzaamheid en bescherming, voor een goede familieband, traditie en ver-
bondenheid. Ze is geduldig en heeft een uiterst flexibele geest die altijd op het juiste moment de juiste beslissing 
weet te nemen of het juiste woord weet te zeggen. Ze gaat recht op haar doel af en zal zich slechts door weinigen 
laten tegenhouden dat te bereiken. De beuk is de perfecte partner om energie ‘te tanken’ voorafgaand aan belang-
rijke beslissingen.

Spirituele karakteristieken en associaties: duurzaamheid, energiek, betrouwbaarheid, vruchtbaarheid, geborgen-
heid, onbuigzaamheid

Gewone esdoorn: 
De esdoorn is een sterke, sierlijke boom met oneindig veel takken die allemaal proberen zo snel mogelijk zo lang 
mogelijk te worden om als eerste de top te bereiken. De esdoorn wil kennelijk graag haantje de voorste zijn. Hij 
voelt zich zowel solitair als in een groep op zijn gemak. De esdoorn zit vol levensenergie en geeft graag goede raad 
aan iedereen die introverter is dan hij. Daarnaast is hij uiterst bescheiden en heeft een goede gezondheid. 

Maar de esdoorn kan ook ongeduldig zijn en ligt regelmatig met zichzelf overhoop, is in de war door de complexiteit 
van zijn leven en zijn directe omgeving waardoor hij onzeker wordt. Af en toe is zijn houding zo schuchter, zo terug-
houdend dat contact bijna onmogelijk is.



Het is een gewone, open en eerlijke boom die niet alleen goede raad geeft maar dat ook graag zelf ontvangt. Een 
goede vriend voor vrijwel elke situatie op elk moment.

Spirituele karakteristieken en associaties: (levens)kracht gebruiken om de medemens te helpen, oplossen van 
conflicten (ook voor anderen), rusteloosheid, stress

Hollandse linde: 
De linde is een erg sierlijke boom, een beetje ijdel en kan niet goed tegen zijn verlies. Hij is een beetje een moeilij-
ke boom. Het is een vriendelijke zeurkous die het in eerste instantie altijd beter lijkt te weten en alles doet om je 
van zijn gelijk te overtuigen. Je komt wel snel in contact met hem. Hij heeft de neiging tijdens gesprekken naar de 
bekende weg te vragen en lijkt niet van plan om tot de kern van de zaak te willen komen.

De linde is niet onaangenam of vervelend maar je moet zijn nukken leren kennen en hem van repliek dienen. Hij zal 
het begrijpen en zijn gedrag zal veranderen als een blad aan een boom. Hij zal blijk geven van buitengewone intelli-
gentie en je helpen inzicht te verkrijgen. Maar let op: hij is ook jaloers.

Spirituele karakteristieken en associaties: hartstocht, jaloezie, heeft een rustgevende werking.

Lijsterbes: 
Een boom die overal goed kan aarden en sociaal is. De lijsterbes staat anderen nooit in de weg en is overal van 
harte welkom. Hij is een sympathieke roddelaar die graag op de hoogte blijft van wat anderen te vertellen hebben. 
Eenzaamheid is niet zijn ding. Hij is één en al levenslust en stroomt over van energie. De lijsterbes is ijdel en ge-
bruikt dit om een goede gezondheid te stimuleren en te behouden.

De lijsterbes is een ideale gesprekspartner voor vrolijke, luchtige zaken. Hij onderhoudt heel veel contacten dus je 
moet veel energie uitzenden opdat hij je ook daadwerkelijk kan horen. 

Spirituele karakteristieken en associaties: ijdelheid, communicatie, liefde, feest, vruchtbaarheid, nieuwsgierig, 
genezing.

Okkernoot: 
De okkernoot is een heel oude, traditionele boom die niet houdt van veranderingen. Het is een echte individualist, 
een Einzelgänger die anderen niet graag in zijn omgeving duldt. Hij is een strenge, norse boom. In discussie gaan 
heeft geen zin, hij luistert toch niet. Maar hij kan ondanks zijn koppigheid wel veel steun bieden. Hij kan een heel 
geruststellende invloed uitoefenen op je gemoedstoestand.

De okkernoot is de ruwe bolster met de blanke pit die je binnen zijn vermogen altijd door dik en dun zal bijstaan.



Spirituele karakteristieken en associaties: naar de bekende weg vragen, vragen stellen waarvan het antwoord al 
vast staat, vasthouden aan tradities, gewoonten niet in twijfel trekken, volharding, trouw. 

Paardenkastanje: 
Deze boom is het voorbeeld van absoluut fatsoen en verdienstelijkheid. Hij is uiterst rechtvaardig en zal nooit partij 
kiezen. In geval van conflict zal hij altijd bereid zijn om voor de ander de ‘hete kastanjes uit het vuur te halen’. De 
paardenkastanje is een statige boom, staat als een rots in de branding en zal nooit huilen. Hij heeft zijn vrijheid lief 
maar verkeert ook graag in gezelschap van andere bomen. 

Hij is zo grootmoedig dat hij zich er niet voor geneert ook zijn kinderlijke kanten te laten zien. De paardenkastanje 
is leerling, gezel en meester tegelijk. Hij is van alle markten thuis en zal je dan ook op vrijwel alle gebieden kunnen 
helpen en van goede raad voorzien.

Spirituele karakteristieken en associaties: harmonie, wijsheid, hulp, eenwording, groot, heilig, verering, respect, 
warmte..

Plataan: 
De plataan is een boom die direct respect afdwingt. Je kunt onmogelijk om hem heen. Hij is ontzettend groot, valt 
op door zijn gevlekte tekening van zijn stam en heeft een brede, dichte bladerkroon. Een majestueuze boom die het 
hele leven over zich heen laat komen en als het hem teveel wordt, schudt hij alle narigheid gewoon van zich af. 

De plataan leert je meer begrip op te brengen voor je naasten en verschaft dieper inzicht in de ontwikkelingen in 
het dagelijks leven. Hij leert je de kracht van gezond egoïsme te accepteren en te gebruiken om je ‘saaie’ bestaan 
weer kleur te geven.

Spirituele karakteristieken en associaties: dorpsplein, jeux de boules, zinderende warmte, wolkbreuk, grootsheid, 
wijsheid, leider, evenwicht, bescherming.

Populier: 
Populieren zijn er in alle soorten en maten en zijn niet alleen qua uiterlijk verschillend, ook in karakter lijken ze ge-
heel niet op elkaar. Ze hechten aan saamhorigheid en een sterk onderlinge band. Daarom staan ze vaak in groepjes. 
De populier is een boom die trots, soms zelfs enigszins arrogant kan overkomen maar het tegendeel is het geval. 
Hij is flexibel van geest en tamelijk onzeker. Hij hecht aan huiselijkheid en bescherming maar houdt niet van bezit. 

De populier heeft een hekel aan onverwachte gebeurtenissen, is van alle markten thuis en is hierdoor een aangena-
me gesprekspartner. Hij is een vrolijke, sympathieke boom die van licht, gezelligheid en zekerheid houdt. Het is de 
ideale boom om na een periode van druk, druk, druk tot jezelf te komen. Hij zorgt ervoor dat je weer ‘thuis’ komt en 
dat je je haastige gevoelens en stress helemaal kwijtraakt. Een lieve boom die het beste met je voor heeft.



Spirituele karakteristieken en associaties: vruchtbaarheid, groei, angst voor het ongewisse, onzekerheid, bescher-
ming, lichtvoetigheid, flexibel.

Schietwilg: 
Deze boom is heel erg sterk en kan zijn mannetje staan. Hij heeft die kracht ook echt nodig want zijn leven is één 
grote tranformatie. Maakt emoties los. Hij is sterker dan wie dan ook en kan daardoor aan iedereen bescherming 
en zekerheid bieden. Hij is sinds mensenheugenis hét symbool voor kracht en wedergeboorte. 

‘Praten’ met de schietwilg is heel gemakkelijk. Hij zal je de kracht geven die je nodig hebt om opnieuw te begin-
nen als je een moeilijke periode in je leven hebt afgesloten. Hij leert je te communiceren met alle facetten van het 
leven. Hij staat heel dicht bij ons mensen. Hij is een van de eerlijkste en meest spontane bomen die we kennen. Hij 
is je vriend voor altijd.

Spirituele karakteristieken en associaties: maankracht, wensen, kracht, wedergeboorte, bijgeloof.

Tamme kastanje: 
De tamme kastanje is een uit de kluiten gewassen boom met een vrouwelijke uitstraling. Hij voelt zich uitsluitend 
prettig in een niet te koud, vochtig klimaat. Deze boom komt een beetje kwetsbaar over maar is heel begripvol en 
uiterst vergevingsgezind. Hij zou bij wijze van spreken een prima therapeut zijn. Hij luistert altijd en zijn adviezen 
moet je goed overdenken want ze kunnen té redelijk zijn.

Het is ook een hartstochtelijke boom maar hartstocht brengt ook smart. De tamme kastanje gelooft in de waar-
heid en goede oplossingen, ook al zijn deze oplossingen soms erg rigoureus. 

Spirituele karakteristieken en associaties: vrouwelijkheid, bescherming, warmte, onzekerheid, redelijkheid.

Treurwilg: 
De treurwilg is een reusachtige boom en haar geaardheid is eerder vrouwelijk dan mannelijk. Ze is heel sierlijk, 
emotioneel en hecht veel waarde aan harmonisch contact. Verzorging van haar uiterlijk is heel belangrijk en weet 
andermans schoonheid ook erg te waarderen. Probeer haar nooit in te palmen met mooie praatjes want ze zal je 
direct door hebben. Ze is heel erg gesteld op een goed familieleven.

De treurwilg is een moeder waar je trots op kunt zijn. Ze stelt wel dezelfde eisen aan jou als aan zichzelf. Ze heeft 
een groot inzicht in alle aspecten van het leven. Ze weet wat je denkt en wat je voelt. Je kunt niets voor haar 
verbergen. Ze is een unieke boom.



Spirituele karakteristieken en associaties: maankracht, wensen, een nieuw begin, schoonheid, geborgenheid, 
liefde, inzicht.

Zomereik: 
Deze boom staat symbool voor levenskracht en duurzaamheid. Eiken bieden bescherming aan alles wat in hun 
directe omgeving bloeit en groeit. De eik is moedig, standvastig en trots. Hij verafschuwt hoogmoed en heeft een 
bescheiden levensinstelling. De eik is niet bang, gaat geen enkele confrontatie uit de weg en keert meestal als 
overwinnaar terug. Hij heeft van niemand steun nodig. Hij geeft liever dan dat hij neemt.

Hij is uiterst flexibel van aard. Hij staat symbool voor vrijwel al het goede en mooie wat je maar kunt bedenken: 
liefde, vruchtbaarheid, kracht, bescherming, vriendelijkheid en gastvrijheid. De eik is vader en moeder tegelijk, het 
is een goede vriend aan wie je alles kunt vertellen. Een steun en toeverlaat voor iedereen.

Spirituele karakteristieken en associaties: harmonie, evenwichtigheid, eigen grenzen kennen, geborgenheid, stabi-
liteit, warmte, inzicht, begrip, protectie, zinvol leven, vruchtbaarheid, bescherming, huwelijk.

Zwarte els: 
De zwarte els heeft een charmant en bevallig uiterlijk, is sociaal en voelt zich prima in gezelschap van soortgeno-
ten en andere bomen. Onschuld, enthousiasme, jeugd, onbezonnenheid, een nieuw begin, de lente: allemaal termen 
die van toepassing zijn op de zwarte els. De els heeft een onschuldige, tomeloze energie die uiterst stimulerend is. 

De zwarte els leert ons in te zien dat er meer is dan de grauwe, harde samenleving waarin we leven. Hij staat sym-
bool voor bevalligheid, gratie, sierlijkheid, liefde en optimisme. Hij geeft je zoveel onmetelijke energie dat je tegen 
iedere situatie bent opgewassen. 

Spirituele karakteristieken en associaties: bescheidenheid, argeloosheid, naïviteit, deugdzaamheid, schuchter, 
vriendelijk, onopvallend, sierlijk, fragiel, flexibel, jeugdigheid, liefde.
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