
De boomhoroscoop

appelboom
liefde

25 juni - 4 juli 
23 december - 1 januari

De appelboom helpt graag andere mensen. Hij heeft veel geduld en staat altijd voor ie-
dereen klaar. Wanneer niemand het meer ziet zitten, komt de appelboom altijd met een 
oplossing. 

De appelboom maakt zich niet zo druk over de toekomst, hij leeft van dag tot dag. Maar 
als hij een klein beetje vooruit zou plannen, zou hij meer kunnen bereiken. 

De appelboom is een goede scheidrechter. Hij luistert naar alle partijen en komt dan met 
een oplossing. Ook in de familie heeft hij vaak de rol van scheidsrechter.

De appelboom is een dromer en wil de wereld heel graag mooier maken. Maar hij weet 
ook dat niet alles wat hij wil, mogelijk is.

De appelboom vindt mensen mooi zoals ze zijn. Dat er zoveel verschillende mensen zijn, 
vindt hij juist heel fijn. Hij heeft graag veel mensen om zich heen.

Als de appelboom verdriet heeft, denkt hij aan mensen die 
nog meer verdriet hebben. Dan valt het allemaal wel mee. 

De appelboom denkt graag na over levensvragen.



De boomhoroscoop

spar
geheimzinnig

2 - 11 januari 
5 - 14 juli

De spar ziet er cool uit. Hij is een beetje geheimzinnig. Een spar is niet zo’n prater, hij 
luistert liever. Hij denkt heel goed na voordat hij wat doet. 

Een spar werkt graag alleen, maar af en toe vindt hij het ook heel leuk om in een groep 
te werken. Die afwisseling bevalt hem wel.

De spar houdt van mooie kleren en meubels. hij is altijd bezig om zijn omgeving te 
versieren. De spar zal zelf nooit op de voorgrond treden. Hij blijft altijd rustig achteraf 
genieten.

Sparren zijn geen hardlopers maar stapje voor stapje komen ze bij hun doel. Succes moet 
groeien. De spar vindt heel veel beroepen leuk maar kan uiteindelijk heel iets anders 
gaan doen dan waarvoor hij heeft geleerd.

De spar is een trouwe vriend.



De boomhoroscoop

iep
gevoelens

12 - 24 januari
15 - 25 juli

Iepenmensen staan altijd in de belangstelling. Ze zijn zelfverzekerd en zitten goed in hun 
vel.

De iep stelt hoge eisen aan zichzelf en aan de mensen in zijn omgeving. Ze kunnen zich 
storen aan fouten van anderen, maar maken hier geen flauwe opmerkingen over.

De iep neemt graag de leiding. Andere mensen vertrouwen de iep en geven hem 
complimenten voor wat hij doet.

De iep gelooft in het goede van de mens en heeft graag creatieve mensen om zich 
heen. Familie is heel belangrijk en hij zal geen verjaardag of speciale datum vergeten. 
Hij komt altijd verrassend uit de hoek.

De iep kiest zijn eigen weg en doet dingen op zijn eigen tempo. 



De boomhoroscoop

cipres
trouw

25 januari - 3 februari
26 juli - 4 augustus

De cipres weet wat hij wil. Heeft hij iets in zijn hoofd, dan moet het ook gedaan worden. 
Nieuwe mensen en dingen trekken hem aan. 

De cipres maakt er geen probleem van als iets niet lukt. Probeert de cipres het gewoon 
nog een keer ... of niet.

De cipres heeft weinig nodig om gelukkig te zijn. Hij heeft wel heel graag mensen om zich 
heen. Hij kan eigenlijk met iedereen vrienden zijn. Maar de cipres heeft wel zijn vrijheid 
nodig.

Hij leert graag en is altijd op zoek naar meer kennis. Werk vindt hij belangrijk want 
daarmee kun je geld verdienen.

Cipressen bereiden weinig voor, ze doen gewoon wat in hen opkomt, daarom lijken ze 
een beetje chaotisch en druk. 

Sporten is voor de cipres belangrijk, zo raakt-ie zijn overtollige energie kwijt.



De boomhoroscoop

populier
filosoof
4 - 8 februari

1 - 14 mei 
5 - 13 augustus

De populier legt makkelijk contact met andere mensen. Maar hij houdt niet van mensen 
die op iedereen commentaar hebben. 

De populier kan goed organiseren. 

De populier is een beetje onzeker, maar op belangrijke momenten, stapt hij naar voren 
en neemt gewoon een beslissing. Later, als hij beseft wat hij heeft gedaan, schrikt hij een 
beetje van zichzelf en trekt zich even terug.

De populier houdt van een vast ritme. Hij houdt niet van verrassingen. 

Voor vrienden doet de populier alles, hij zal ze nooit in de problemen brengen.

De populier verbergt soms zijn gevoelens. 



De boomhoroscoop

ceder
vertrouwen

9 - 18 februari 
14 - 23 augustus

De ceder gelooft in zichzelf en twijfelt bijna nooit aan zijn beslissingen. 

Hij laat zich niet makkelijk in de maling nemen. Zet iemand hem voor gek, dan zal hij dat 
nooit vergeten.

De ceder weet nadelen om te zetten in voordelen.

Als een ceder een doel in het leven heeft gekozen, dan zet hij alles opzij om het doel te 
halen.

De ceder heeft een hekel aan wachten.

De ceder heeft graag luxe spullen om zich heen, maar als er geen geld is, dan is het voor 
hem ook prima om zonder die dure spullen te leven.

De ceder kiest meestal voor een goede opleiding en een vaste baan maar diep
van binnen droomt hij van een avontuurlijker leven.



De boomhoroscoop

den
kieskeurig

19 - 29 februari
24 augustus - 2 september

De den is krachtiger dan hij lijkt. Hij is altijd bezig en op zoek naar leuke dingen. 

De den zoekt altijd naar een weg tussen wat hij wil en wat anderen willen.

De den stelt zich bescheiden op, maar komt in actie als iemand onrecht wordt 
aangedaan.

Hij kan niet zo goed tegen tegenslagen. De den denkt dan dat alles mislukt. Gelukkig 
vindt hij altijd de moed om weer door te gaan.

Vriendschap sluit een den niet makkelijk. Hij lijkt zich beetje af te sluiten voor mensen. 
Maar als iemand daar doorheen prikt, dan is de den de beste vriend die je je kunt 
wensen.



De boomhoroscoop

wilg
dromer

1 - 10 maart
3 - 12 september

De wilg is heel artistiek. Hij houdt van de mooie dingen in het leven. 

De wilg is een dromer maar luistert niet alleen naar haar gevoel. Hij denkt over alles goed 
na. Komt hij er niet uit tussen gevoel en verstand, dan volgt hij zijn gevoel.

De wilg voelt zich overal thuis en begrijpt dat mensen verschillend over dingen kunnen 
denken.

Hij is eerlijk en niet bang om problemen op te lossen. Hij neemt vaak risico’s maar blijft 
altijd kalm.

De wilg wordt gewaardeerd door vrienden maar voelt zich soms, in het geheim, anders.

De wilg houdt van reizen maar is altijd blij weer thuis te komen bij familie.



De boomhoroscoop

linde
inspiratie

11 - 20 maart
13 - 22 september

Lindes zijn gevoelig. Ze houden niet van ruzie.

De linde beschikt over een levendige fantasie en brengt mensen om zich heen vaak op 
nieuwe ideeën.

De linde houdt van dromen en verlangt naar een wereld zonder oorlog, honger of 
geweld. Hij zal er alles aan doen om zijn dromen uit te laten komen. 

De linde geeft niet om geld en spullen.

De linde durft zich kwetsbaar op te stellen.

De linde zorgt graag voor iedereen van wie hij houdt. Vrienden van hem hebben vaak 
dezelfde dromen.



De boomhoroscoop

eik
doorzetter

21 maart

Eiken zijn doorzetters. Ze gaan door met hun leven en van tegenslagen lijken ze nog meer 
kracht te krijgen.

Een eik is altijd bezig. Nietsdoen is zonde van je tijd.

Een eik is altijd zichzelf. Toneelspelen is niets voor hem. 

De eik heeft een positieve kijk op het leven.

Eiken houden van drukte zolang ze zichzelf maar niet verliezen in een groep.

De eik is altijd eerlijk, ook als het niet heel handig is.

De eik staat met beide benen stevig op de grond. Hij is een echte leider.
 



De boomhoroscoop

hazelaar
pionier
22 - 31 maart

24 september - 3 oktober

De hazelaar weet de mensen om hem heen in hun hart te raken. Hij is begripvol, 
bescheiden en charmant. 

De hazelaar moet wel met zijn voeten op de grond blijven en geen misbruik maken van 
het vertrouwen dat hij van andere mensen krijgt.

De hazelaar is altijd op zoek naar vernieuwingen en nieuwe ervaringen. Hij verandert 
soms zo snel dat ‘oude’ dingen niet eens hebben kunnen wortelen. 

Hazelaars zijn enorm nieuwsgierig en beschikken over een grote intelligentie, intuïtie en 
een scherp oordeel.

De hazelaar heeft een groot gevoel voor de medemens en strijdt graag voor het 
algemeen belang. 

Vrienden van de hazelaar moeten meebewegen met hem, want de hazelaar 
is altijd in beweging.



De boomhoroscoop

lijsterbes
Fijngevoelig

1 - 10 april 
4 - 13 oktober

Lijsterbessen zijn geboren wereldverbeteraars. Zij nemen graag de touwtjes in handen en 
geven het goede voorbeeld. 

Een lijsterbes is een echte vriend en hij verwacht dat ook van de ander. Andere mensen 
helpen is voor hem heel normaal. Maar bedrieg een lijsterbes nooit; hij zal een fout nooit 
vergeven en verbreekt dan meestal de band. 

De lijsterbes wil graag vrij zijn om te bepalen wat hij moet doen. 

Hij trekt zich al het leed uit de wereld aan maar dat zie je niet aan hem. Hij straalt kracht 
en positiviteit uit. 

De lijsterbes houdt van veranderingen en onrust. Daarom is hij dol op van reizen en 
verhuist vaak. 

Zijn goede smaak maakt hem zeer geschikt voor kunstzinnige beroepen. 
 



De boomhoroscoop

esdoorn
eigenzinnig

11 - 20 april
14 - 23 oktober

Esdoornen zijn vaak ‘anders’: ze vallen op door hun fantasie en originaliteit. 

De edsoorn heeft een hekel aan regels, maar hebben bewondering voor mensen die wel 
volgens vaste regels kunnen leven.

Esdoorn zijn ze vaak te goedgelovig, ze willen geloven in het onmogelijke.

De esdoorn leert spelenderwijs en heeft een heel goed geheugen. 

Het leven van de esdoorn is niet altijd makkelijk, maar meestal komt dit door zijn 
eigen trots.

Zijn doorzettingsvermogen zorgt ervoor dat het leven interessant is en dat moet ook, want 
een esdoorn is snel verveeld; van de chaos in de wereld schijnt hij weinig last te hebben. 

De esdoorn is een goede luisteraar.



De boomhoroscoop

notenboom
hartstocht

21 - 30 april
24 oktober - 11 november

Notenbomen zijn volhouders.

De reacties van een notenboom zijn onverwacht en spontaan. 

De notenboom heeft een natuurlijk overwicht, maar moet blijven openstaan voor 
meningen van vrienden en familie.

Zijn populariteit dankt hij aan zijn vakmanschap. 

Notenbomen zijn geniale strategen. 

De notenboom gunt zowel zichzelf als zijn omgeving geen rust. Alles wat het uiteindelijke 
doel dichterbij kan brengen, pakt hij aan. Als hij iets wil, krijgt hij het ook, al moet hij 
doorgaan tot het bittere einde; hij gaat voor het goud.

Al lijkt de notenboom soms ietwat afwezig, hij neemt alles in zich op. 
Zijn ijzersterke geheugen zorgt ervoor dat hij zelfs de kleinste dingen
niet vergeet.



De boomhoroscoop

kastanje
eerlijkheid

15 - 24 mei
12 - 21 november

Op de kastanje kun je bouwen; hij is trouw en eerljk. De kastanje is een echte diplomaat. 

Voor een goed plan zet hij zich met hart en ziel in.

Het liefst probeert hij problemen te omzeilen. Lukt dit niet, dan stort hij zich helemaal op 
het zoeken naar een oplossing. 

Tegenslagen geven de kastanje dubbele energie. 

De kastanje kan zichzelf in zijn ontwikkeling remmen door twijfels aan zijn eigen 
kunnen. Zijn onzekerheid weet hij voor de buitenwereld te verbergen door afstand te 
houden.

Familie staat op de eerste plaats.



De boomhoroscoop

es
eerzucht

25 mei - 3 juni
22 november - 1 december

De es is streng voor zichzelf en is erg ijverig. 

Kleurloze meelopers zijn onder de essen niet te vinden. Kritiek raakt een es niet. Fair play 
staat bij hem hoog in het vaandel.

Heeft de es een doel, dan stopt hij niet voordat dit is bereikt. De es kan rustig op kansen 
wachten en weet op het juiste moment toe te slaan. 

Het lijkt of de es zelfs de moeilijkste doelen spelenderwijs bereikt. 

De es is levendig en optimistisch. 

Hij wil graag goed overkomen en laten zien dat hij veel kennis heeft van alles wat het 
leven te bieden heeft. Of dat nu wel of niet het geval is, de es weet altijd de schijn op te 
houden.

Een es hecht veel waarde aan vertrouwen. 
Vrienden kunnen dan ook op hem bouwen.



De boomhoroscoop

haagbeuk
vredestichter

4 - 13 juni 
2 - 11 december

Haagbeuken willen andere mensen graag helpen. Ze kunnen goed luisteren en kunnen 
zich goed in situaties inleven. 

Ze willen tegenstellingen overbruggen. De haagbeuk vergeeft mensen snel en makkelijk 
en geeft iedereen gelijke kansen.

Vrienden zal hij nooit aanvallen. 

De haagbeuk kan zich snel aanpassen aan zijn omgeving. 

De haagbeuk is op zoek naar erkenning en bewondering. Hij wikt en weegt, bang als hij is 
om het verkeerde te kiezen. 

De haagbeuk komt altijd zijn verplichtingen na.

De haagbeuk is rustig, maar diep vanbinnen sluimeren vele wensen. 



De boomhoroscoop

vijg
sentiment

14 - 23 juni 
12 - 21 december

Vijgen zijn onafhankelijk. 

Ze zijn op zoek naar de balans tussen verstand en gevoel. Bij deze zoektocht nemen ze 
vaak de hele wereld op hun schouders, maar nemen, voordat ze erg last van krijgen, 
afstand. 

De vijg is een geboren optimist die zich helemaal in het leven stort.

Hij houdt van het leven; familie speelt hierin een heel belangrijke rol. 

De vijg gaat vol goede moed op zoek naar nieuwe dingen. Hij kan zich helemaal 
verliezen in nieuwe ervaringen.

Eenmaal gesloten vriendschappen koestert hij, totdat er onenigheid ontstaat. De 
‘tegenpartij’ wordt dan spontaan lucht voor de vijg en krijgt geen tweede kans. 

De vijg heeft een super goed gevoel voor goed en kwaad en weet wat humor is.



De boomhoroscoop

berk
creativiteit

24 juni

Berken laten zich leiden door hun gevoelens. Ze zijn bescheiden en menslievend. 

Berken houden niet van veel ophef; ‘gewoon is al gek genoeg’.

Ze zijn vriendelijk en sympathiek. De berk houdt van schoonheid en de natuur.

Problemen worden meestal vriendelijk aangepakt. Helpt deze aanpak niet, dan 
verandert de berk en wordt hij streng. 

Heeft hij eenmaal een keuze gemaakt, dan blijft hij daarbij. Nooit zal de berk spijt krijgen 
van een gemaakte keuze. 

De berk is een echt familiedier. Hij voelt zich op zijn best in zijn eigen vertrouwde wereldje. 

Rust en geluk wakkeren de creatieve talenten van de berk aan. 

Voor vrienden is hij een echte rots in de branding.



De boomhoroscoop

olijf
wijsheid

23 september

Olijven zijn meelevend en spontaan. 

Met zijn rustige karakter en inlevingsvermogen helpt de olijf anderen hun situaties in te 
zien. 

Hij heeft een groot aanpassingsvermogen en weet altijd op een verrassende manier 
problemen op te lossen.

De olijf gaat agressie en geweld altijd uit de weg. 

De olijf moet al zijn ervaringen kunnen delen. Lukt dat niet, dan zondert hij zich af. 

Om de lieve vrede te bewaren, geeft hij soms zijn eigen dromen op.

De olijf is een meester in het verbergen van zijn eigen gevoelens. Mensen die denken 
hem te kennen, kunnen zich goed vergissen. 

In het bijzijn van mensen van wie hij houdt, leeft de olijf op.

 



De boomhoroscoop

beuk
schepper

22 december

Beuken zijn geboren eenlingen met een doel. Zij leiden hun eigen leven.

Beuken hebben veel geduld en doorzettingsvermogen: gebeurt het vandaag niet, dan 
morgen, maar dat de beuk komt waar hij wil zijn, daarvan is hij overtuigd. 

Het leven van de beuk is goed georganiseerd, alle plannen worden nauwgezet
uitgevoerd. Beuken wegen alle mogelijkheden goed tegen elkaar af. Ze nemen geen 
onnodige risico’s. 

Naast de organisatorische talenten, overheerst ook zijn creativiteit. Ideeën worden door 
hen niet alleen bedacht maar ook gerealiseerd.

De beuk richt zich graag op de toekomst en op vernieuwing. Daarbij verliest hij soms het 
verleden uit het oog en daarbij de fouten waarvan hij had kunnen leren.

Hij is erg huiselijk en houdt van mooie spullen. 

Zowel aan zichzelf als aan zijn vrienden stelt hij hoge eisen. 


