
Cor: “Als ik maar één boom mee mocht nemen 
naar een onbewoond eiland dan zou het de 
Acer griseum zijn. De papieresdoorn is name-
lijk een boom die bijna alles mee heeft. Hij 

blijft ook nog eens tamelijk bescheiden van 
formaat en is daarom zelfs in een stadstuin mooi 

toe te passen.”

Het hele jaar door mooi
“Het winterbeeld is prachtig, dankzij de kaneelkleurige, 
afbladderende stam. Doordat Acer griseum niet een heel 
zwaar en opdringerig wortelstelsel heeft, kun je ook van 
alles onder de boom laten groeien. Het transparante  
bladerdek in de zomer helpt daar ook bij. Het enige wat 
iets minder is, zijn de kleine, bleekgele bloemetjes. Ze zijn 
niet onaardig, maar erg opvallend is de bloei niet. Fraai 
daarentegen zijn de oranjerode herfstbladeren.” 

Elke tuin een papieresdoorn
“Met zoveel positieve eigenschappen is het ook niet ver-
wonderlijk dat Acer griseum, met name in Engeland, een 
erg populaire boom is. Lange tijd was dit niet het geval in 
Nederland. Daarbij hielp het ook niet dat er erg weinig 

De Bloeimeesters is een collectief van tuinontwerpers, kwekers, beplantingsadviseurs en hoveniers die tuineigenaren willen  
inspireren hun tuinen te vergroenen. Elke maand licht een van hen een speciale tuinplant uit. Dit keer: tuinontwerper en  

beplantingsdeskundige Cor van Gelderen over de papieresdoorn (Acer griseum). 

De Bloeimeesters 
PLANT VAN DE MA AND

Papieresdoorn

Plantpaspoort
Latijnse naam: Acer griseum  

Nederlandse naam: papieresdoorn   
Type: boom

Hoogte: 5 tot 7 meter      
Standplaats: zon tot schaduw         

Bodem: alle grondsoorten mits goed waterdoorlatend   
Bloei: kleine, bleekgele bloemetjes

De Bloeimeesters online
Op debloeimeesters.nl vind je 
inspirerende 360° voorbeeld- 
tuinen waar je doorheen kunt 
‘wandelen’, met bij elke plant 
praktische informatie over 
groei en bloei. Je kunt de  
planten ook via de site kopen.

aanbod bij kwekerijen te vinden was. Het kweken van 
Acer griseum kan alleen van zaden en daaraan was altijd 
een gebrek. Maar gelukkig is dat de laatste jaren opge-
lost en is de papieresdoorn beter verkrijgbaar. Als ont-
werper is dit vanzelfsprekend een erg prettige boom om 
mee te werken. Je weet dat je de gebruiker van je tuin niet 
opzadelt met een woudreus, dat er altijd iets aardigs te 
beleven valt aan de boom en dat hij door zijn losse groei-
vorm altijd goed past in een wat natuurlijker beplantings-
beeld. Dus dat De Bloeimeesters deze soort regelmatig 
toepast, zal geen verbazing wekken.”

Waar is de boom op z’n best?
“Een standplaats van zon tot schaduw, de papieresdoorn 
kan het hebben. Overigens moet je wel zorgen voor een 
goede bodem. Losse, luchtige humusrijke grond wordt 
erg op prijs gesteld. De natuurlijke standplaats is de bos-
rand in de Chinese bergen, in het afgevallen blad van de 
grotere bomen. Dus een goede afwatering is ook van 
belang. Stagnerend water, met name in de winter ver-
zwakt de boom en zorgt ervoor dat de groei tegenvalt. 
En je wilt het natuurlijk niet op je geweten hebben dat je 
papieresdoorn ongelukkig is, toch?” 
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In de volgende aflevering: struik- of winterkamperfoelie (Lonicera fragrantissima)
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