
Keltische bomenhoroscoop in het Rivierenhof 
 
APPELBOOM 
23 december - 1 januari 
25 juni - 4 juli 
Liefdevolle bemiddelaar: je helpt graag anderen, wil zowel liefde geven als geliefd worden. Je leeft 
graag van dag tot dag en bent een gevoelsmens die de wereld leefbaar wil maken. Je bent realistisch 
en weet wat haalbaar is. Je bent graag tussen de mensen en aanvaardt ze zoals ze zijn. Je bent goed 
in het overbruggen van tegenstellingen, vaak heb je een sleutelpositie in je familie. 
Bij de Kelten is de appelboom met jaarlijks terugkerende vruchten is het symbool van vernieuwing en 
jeugd, maar ook van kennis (denk aan Adam en Eva). Merlijn gaf les onder een appelboom. 
In de breedte doorgesneden zie je in de appel een pentagram, symbool van de spirituele mens, van 
de geest in het lichaam. 
 
BERK 
24 juni 
Bescheiden en betrouwbaar: je bent een bescheiden rots in de branding, een vriend waar anderen 
op kunnen rekenen. Je bent een familiemens die liefst in zijn vertrouwde wereld blijft. Je houdt niet 
van extremen, maar hebt veel fantasie en bent creatief. Je voelt je vaak rustig en tevreden en leeft in 
harmonie.  
De Kelten vereerden de berk met zijn witte schors als de boom van het licht. Het is één van de 
heiligste bomen. Men ziet in de berk het symbool van het jonge terugkerende leven. Berkentakken 
werden gebruikt als levensroede; een slag daarmee bracht gezondheid, vruchtbaarheid en kracht. De 
takken dienden ook tot de roede van de schoolmeester, die er zijn leerlingen mee tuchtigde wanneer 
ze het al te bont maakten. In de lente kan je berkensap aftakken. Dit dient als schoonheidselixir, 
maar is ook gezond om te drinken. De dunne  takken van de berk werden vaak als bezem gebruikt.  
 
BEUK 
22 december 
Geduldige doorzetter: als beuk ben je koning van je eigen domein. Je wacht rustig je kans af en 
bereid je voor op wat gaat komen. Je hebt veel doorzettingsvermogen en geduld. Als het moment 
dan is aangebroken om voor het licht te treden, ken je geen plankenkoorts. Je bent goed 
georganiseerd en efficiënt en stelt hoge eisen aan jezelf en aan anderen.  
De beuk is één van onze oudste boomsoorten. In het volksleven was de boom vooral het symbool 
van voorspoed. Bij de Germanen was de beuk als boom aan Freya gewijd, de godin van het huwelijk. 
Er worden nog steeds veel hartjes en initialen van geliefden in de beukenschors gesneden. De naam 
beuk is afgeleid van het Keltische Beoce en betekent zowel boek als beuk.  
 
CEDER 
9 - 18 februari 
14 - 23 augustus 
Vastberaden en getalenteerd: met jou valt niet te spotten. Je bent trouw aan je overtuiging en 
maakt graag indruk. Je bent vlijtig, maar houdt niet van wachten. Je past je gemakkelijk aan en geniet 
graag van een beetje luxe.  
De ceder is een zuiderse naaldboom met kegelvormige vruchten, hij komt o.a. voor in Turkije en 
Syrië. Hij ruikt heel lekker, er wordt geurolie van gemaakt. Zijn hout wordt, omwille van zijn goede 
toonvastheid, vaak gebruikt voor bovenbladen van akoestische gitaren. In onze streken werd de 
ceder vanaf de 18e eeuw vaak als sierboom aangeplant. Ook bij de opening van het Rivierenhof in 
1923 werd er daarom een ceder geplant.  
 
CIPRES 
25 januari - 3 februari 
26 juli - 4 augustus 



Onafhankelijk en doelbewust: je weet wat je wil en relativeert gemakkelijk tegenslagen. Je hebt 
weinig nodig om gelukkig te zijn. Je improviseert graag en zoekt naar de zin van het leven, je zoekt 
kennis en vrijheid. Je kan moeilijk tegen eenzaamheid, maar tevreden zijn in de liefde vind je niet 
altijd gemakkelijk.  
De cipres is een smalle, rechte boom die vooral in het zuiden groeit en tot 25 m hoog kan worden . 
Bij de Kelten stond hij symbool voor de verrijzenis, in de middeleeuwen voor vruchtbaarheid. 
Wellicht inspireert de vorm van de boom tot deze eigenschappen.  
 
DEN 
19 feb - 29 feb   
24 aug - 2 september  
Wijs en rechtvaardig: je bent voorzichtig en zelfzeker en hebt een open geest. Je kent een goede 
verhouding tussen gevoel en verstand, bent een goede baas, maar kan soms moeilijk grenzen 
trekken en ‘nee’ zeggen.  
Het hout wordt gebruikt als timmer-, bouw- en meubelhout. Vroeger gebruikte men het vaak als 
stuthout in de mijnen. Dennenhars werd vroeger op een toorts opgebrand als verlichting. Er wordt 
ook olie en zeep van gemaakt. Sinds de laatste ijstijd komt de den van nature in onze bossen voor. 
In China is de den een symbool van een lang leven, duurzaamheid en zelfdiscipline. Het gepaarde 
uiterlijk van de naalden vertegenwoordigt de gelukkige saamhorigheid van het huwelijk.  
 
EIK 
21 maart 
Standvastige leider: je zit vol energie, bent doelgericht en daadkrachtig? Je bent strijdvaardig maar 
niet overmoedig. Je gaat vastberaden tegen de stroom in. Je hebt een ijzeren gestel en de meeste 
eiken worden gezond oud. In de liefde ben je soms star, maar wel trouw.  
De eik is de boom van de druïde. Het is de meest heilige boom en een deur tot de andere wereld. 
Hoewel een grote eik vaak wordt getroffen door de bliksem, leeft hij meestal toch door. Een eik kan 
500 jaar oud worden. Eikels zijn in de winter een belangrijke voedselbron voor dieren, voor ons zijn 
ze giftig. De tannine die erin zit, werd lang gebruikt om dierenhuiden tot leer te looien.  
 
ES 
25 mei - 3 juni 
22 november - 1 december 
Impulsief en ambitieus: je bent levendig, optimistisch, betrouwbaar en intelligent. Maar ook 
impulsief, veeleisend en koppig. Je houdt niet van kritiek en bent soms te voorzichtig. Je verstand 
gaat soms boven je hart, en je neemt je relaties ernstig.  
In de Noorse mythologie is de es de levensboom Yggdrassil die de hemel, de aarde en de 
onderwereld verbindt. Daarom verplaatsen geesten zich gemakkelijk via de es. De knoppen van de es 
lijken op zwarte bokkenpoten die aan de duivel doen denken. De es houdt van natte gronden, hij 
wordt geregeld gekapt en levert dan prima geriefhout voor roeispanen, stelen van bijlen en ander 
gerief om in de tuin te werken.  
 
ESDOORN 
11 april - 20 april 
14 oktober - 23 oktober 
Eigenzinnig en origineel: Je bent een vrije vogel met een onafhankelijke geest die graag nieuwe 
ervaringen opdoet. Je leert gemakkelijk en hebt een goed geheugen. Veiligheid en comfort vind je 
minder belangrijk. Je bezit een grote wilskracht, gemeenschapszin en betrokkenheid. Je steekt vaak 
energie in het overtuigen van anderen, want je hebt nood aan bevestiging.  
Het esdoornblad siert de vlag van Canada. Daar houdt men bijzonder van de zoete esdoornstroop of 
ahornstroop.  In de herfst krijgen de esdoornbladeren een fraaie rode en gele kleur. Men geloofde 
dat de Esdoorn bescherming bood tegen heksen. Daarom werden huizen met esdoorntakken 



versierd. Zij zouden ook blikseminslag voorkomen. Het hout is zeer goed om meubels, maar door zijn 
doffe klank, ook om drumstellen van te maken.  
 
HAAGBEUK 
4 juni - 13 juni 
2 december - 11 december 
Vergevingsgezind en loyaal: je bent een krachtige persoonlijkheid en een trouwe vriend. Je hebt een 
groot rechtvaardigheidsgevoel en zoekt naar vriendelijkheid en erkenning. Je hebt een goede smaak 
en let op je uiterlijk en conditie. Je wil iedereen gelijke kansen geven en draagt gelaten je eigen lot.  
De Kelten plantten de haagbeuk als natuurlijke omwalling van hun boerderijen. De haagbeuk is geen 
veeleisende boom. Hij kan goed tegen snoeien, loopt snel uit en zijn buigzame takken warrelen dan 
sterk door elkaar. In de winter blijven de bladeren vaak aan de struik zitten. Paarden, geiten en 
schapen zijn dol op het blad en knabbelen graag aan dit soort heggen. De haagbeuk heeft het hardste 
gebruikshout van West-Europa. Het wordt gebruikt voor raderen van molens, stelen voor 
gereedschap, stokken voor paraplu’s, onderdelen van piano's,… 
 
HAZELAAR 
22 maart - 31 maart   
24 september - 3 oktober 
Nieuwsgierig en intelligent: Je bent een pionier die steeds op zoek gaat naar vernieuwing en nieuwe 
ervaringen. Je bent charmant en probeert overal je voordeel uit te halen. Je bent een eerlijke, 
begripsvolle en tolerante partner. Soms ben je wat te ongeduldig en wispelturig. 
De hazelaar is niet alleen de eerste boom in het voorjaar die bloeiende katjes heeft maar de katjes 
zitten er ook de gehele winter al aan. De hazelaar had de macht het tijdelijke te overwinnen en was 
daardoor het symbool van de eeuwigheid.  Hazelnoten zitten vol vitamine E en geven veel energie. 
Was het je al opgevallen dat muzieknoten effectief de vorm van hazelnoten hebben?  
 
IEP (OLM) 
12 - 24 januari 
15 - 25 juli 
Humoristisch en zelfbewust: je bent dienstbaar en liefdevol en streeft naar harmonie. Je neemt 
graag de leiding en stelt hoge eisen aan anderen en aan jezelf. Je houdt van originaliteit en bent een 
individualist, maar ook een trouwe familiemens die in de goedheid van de mens gelooft.  
Vroeger was de Iep een algemene boom, die vaak langs dreven werd geplant. Van zijn 
waterresistente hout bouwde men boten en dakgebintes, men maakte er wijnpersen mee. Maar de 
boom had sterk te lijden onder de iepenziekte (schimmelziekte overgebracht door de 
iepenspintkever) en is nog steeds zeldzaam.  
 
LIJSTERBES 
1 april - 10 april 
4 oktober - 13 oktober 
Artistieke wereldverbeteraar: je bent fijngevoelig en maakt je graag sympathiek. Je bent een 
wereldverbeteraar en om je doel te bereiken geef je graag zelf het goede voorbeeld. Omdat je altijd 
aardig gevonden wilt worden, doe je wel eens te snel water bij de wijn. Je hebt een goede smaak, 
bent artistiek, opgewerkt, charmant en houdt van het leven. Je bent goed gezelschap, maar niet altijd 
even vergevingsgezind.   
De lijsterbes was bij de Kelten een toverboom die beschermt tegen het kwade. De struik werd 
vroeger vaak op kerkhoven geplant om demonen af te schrikken. Zijn rode bessen zien er 
aantrekkelijk uit en vogels lusten ze graag. Maar eet ze zelf niet rauw, ze zijn eetbaar maar zuur en 
bitter en de zaadjes geven darmproblemen. Als je ze invriest en daarna kookt, zijn ze beter van 
smaak en prima voor confituur. 
 
LINDE 



11 maart - 20 maart 
13 september - 22 september 
Creatieve dromer: je droomt van een mooiere wereld en durft je dromen volgen. Je denkt veel na en 
bent een twijfelaar. Je houdt van harmonie en maakt niet graag ruzie. Je kan kwetsbaar zijn en hebt 
graag dat anderen voorzichtig en positief met je omgaan.  
Een linde kan heel oud worden, wel 800 jaar. Bij de Germanen was de Linde gewijd aan Freya, godin 
van vruchtbaarheid, liefde en gerechtigheid. De Linde was een belangrijke gerechts- of dingboom. 
Onder haar bladerdak werden vonnissen uitgesproken en werd er beraadslaagd. De zoete geur van 
de linde zorgt voor verzoening. Lindethee brengt je tot rust. Het hout leent zich uitstekend tot 
beeldhoutwerk omdat het zacht is en amper splintert.  
 
NOTELAAR 
21 april-30 april 
24 oktober-11 november 
Gepassioneerde volhouder: de walnoot lijkt veel op een schedelpan, de inhoud op hersenen: 
notelaars zijn denkers en filosofen. De notelaar eist veel van zichzelf en van anderen. Aan de ene 
kant ben je vol levenslust en draag je dat ook uit. Aan de andere kant ben je gepassioneerd bezig met 
de diepere zin van het bestaan. Je bent bereid om jezelf veel dingen te ontzeggen als dat je 
uiteindelijke doel dichterbij brengt. Je wil de dingen niet half doen, als je iets écht wilt, zet je door tot 
het bittere einde. In de liefde ga je tot het uiterste, maar ben je soms ook te jaloers.  
De oogst van de noten is voor de Kelten het afsluiten van het jaar. Walnoten bevatten veel energie 
en vitamines. Die zijn belangrijk om de winter door te komen. Kunstschilders gebruiken de olie graag 
omdat die reukloos is en snel droogt. Ook in salades is hij erg lekker.  
 
OLIJFBOOM 
23 september 
Spontaan en tolerant: je streeft naar harmonie, rechtvaardigheid en vrede. Je voelt veel sympathie 
voor je medemensen en zet je belangeloos in. Pas op dat je je niet teveel aanpast aan de ander. De 
zon is belangrijk voor jou.  
De olijfboom is een zuiderse boom, die erg belangrijk is in arme, droge streken. Olijfolie is één van de 
kostbaarste dingen die de natuur te bieden heeft. Men gebruikte het duizenden jaren geleden al in 
het eten, als middel voor lichaamsverzorging en als geneesmiddel. Ook in de Katholieke kerk wordt 
deze zalfolie voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt, zoals doop, priesterwijding en het 
sacrament der zieken. 
 
POPULIER 
4 - 8 februari 
1 - 14 mei 
5 - 13 augustus 
Gevoelige filosoof: je bent betrouwbaar, snel en intelligent, maar ook onzeker en gevoelig. Je houdt 
van structuur. Je legt de verantwoordelijkheid graag bij een ander, maar durft wel belangrijke 
beslissingen nemen. Je bent een zeer goede vriend die niet moet weten van fanatici en 
bekrompenheid. 
De populier is een snelgroeiende boom. Vroeger maakte men er graag klompen van. De Kelten 
maakten er schilden van die de angst voor de dood bezwoeren. Nu wordt het hout gebruikt voor 
papier, lucifers en sinaasappelkistjes.  
 
SPAR 
2 - 11 januari  
5 juli- 14 juli 
Kwetsbare kameleon: je bent een beetje geheimzinnig en geeft zich niet zomaar bloot. Je luistert 
liever dan te spreken en reageert zelden impulsief. Je bent graag alleen, maar maakt ook graag deel 



uit van je omgeving. Je bent hartstochtelijk en trouw. Je omringt je graag met mooie meubels en 
versieringen.  
Bij de Kelten krijgt de spar zijn plek vlak na de winterzonnewende. Is het toeval dat wij hem in 
dezelfde periode als kerstbom gebruiken? Een bad met sparren- of dennentwijgen ontspant het 
lichaam, stimuleert de doorbloeding en maakt slijm en hoest los.  De spar is een bron van vitamine C;  
op schepen werd sparrenbier gedronken tegen scheurbuik. Zijn zachte hout wordt gebruikt als 
timmerhout voor lichte constructies of voor papier. Zijn rechte stam diende vaak als paal.  
 
TAMME KASTANJE 
15 mei - 24 mei 
12 november - 21 november 
Eerlijk en trouw: je hebt een sterk gevoel voor schoonheid, bent levendig, creatief en geïnteresseerd. 
Je hebt een sterk rechtvaardigheidsgevoel en helpt graag anderen. Je voelt je niet altijd begrepen en 
relativeert soms te weinig. Probeer flexibeler te zijn.  
Een kastanjeboom kan zéér oud worden, tot wel 1.500 jaar. Wellicht werd de boom door de Kelten 
naar onze streken gebracht. Zijn vruchten zijn interessant wintervoedsel voor mens en dier. Ze zijn 
ook lekker als puree of gepoft. Het hout gaat lang mee en werd daarom gebruikt voor palen of 
afsluitingen buiten.  
 
VIJGENBOOM 
14 juni - 23 juni 
12 december - 21 december 
Dynamische optimist: je bent een levensgenieter met een groot gevoel voor humor. Je bent een 
fijngevoelig en vriendelijk persoon. Je maakt overal vrienden. Je bent erg gevoelig voor nieuwe 
indrukken en soms raken je emoties daardoor overbelast. Je even terug trekken om emotioneel niet 
overbelast te raken, is dan het motto.  
De Kelten leerden de vijg kennen tijdens hun reizen en brachten zaad mee naar het Noorden. De 
vruchten zijn erg voedzaam. De vijg wordt in veel cultuurkringen beschouwd als symbool van 
seksualiteit. Dat houdt verband met de vruchtbaarheid van de boom, maar vooral ook met de vorm 
van de rijpe vrucht, die aan een baarmoeder doet denken. De vijg herinnert als seksueel symbool 
joden, christenen en mohammedanen aan de zondeval in het paradijs. Adam en Eva bedekten niet 
voor niets hun naaktheid met een vijgenblad.  
 
WILG 
1 maart - 10 maart 
3 september - 12 september 
Rusteloze kunstenaar: je bent flexibel met wisselende stemmingen, je bent tolerant en hebt een 
goed inlevingsvermogen. Je voelt je overal thuis en kan vlot met mensen overweg. Je hebt een 
veelzijdige interesse, bent kunstzinnig en intuïtief. Je bent een natuurmens.  
Bij de Kelten staat de wilg, met zijn vroege katjes, symbool voor de eerste tekenen van de lente. 
Kauwen op zijn schors werkte pijnstillend, aspirine werd oorspronkelijk van wilgenschors gemaakt. 
De wilg staat graag op vochtige grond en laat zich gemakkelijk knotten. De flexibele twijgen werden 
gebruikt om manden en ander gerief te vlechten.  
 
 
 
 


