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Acer platanoides 'Schwedleri'
Omschrijving Acer platanoides 'Schwedleri' kan een hoogte bereiken

van meer dan 20 m. De boom heeft een dichte gesloten
kroon die breed piramidaal van vorm is, op latere
leeftijd meer afgerond. De bladeren lopen bruinrood uit
en worden later donkergroen van kleur. Het tweede
schot loopt ook weer bruinrood uit. De bloemtuilen zijn
okergeel. Sterke en veel gebruikte cultivar, veelal als
park- en laanboom en in groenstroken.

Nederlandse
naam

Noorse esdoorn

Hoogte

15-20 mtr

Kroon

breed piramidaal, dichte kroon

Blad

groen, uitloop bruinrood

Acer pseudoplatanus
Omschrijving Acer platanoides is een krachtige, groot uitgroeiende

esdoorn. Vormt een dichte kroon met wijd uitstaande
takken. De knoppen zijn roodviolet gekleurd, een
belangrijk verschil met A. pseudoplatanus die groene
knoppen heeft. Het grote, tegenoverstaande blad heeft
een grof getande bladrand. De bladsteel bevat melksap,
een belangrijk verschil met A. pseudoplatanus. In de
herfst verkleurt het blad soms opvallend goudgeel. De
groengele bloemen verschijnen vóór de
bladontwikkeling.
Nederlandse
naam

Noorse esdoorn

Hoogte

20-30 mtr

Kroon

breed eirond tot rond, compact, dichte kroon

Blad

5/7-lobbig, groen, circa 20 cm, in herfst goudgeel

Acer pseudoplatanus 'Negenia'
Omschrijving Acer pseudoplatanus 'Negenia' is een Nederlandse

selectie met een gezonde en krachtige groeiwijze.
Middelgrote tot grote boom met een hoogte tot circa 25
m. De breed piramidale kroonvorm heeft een
regelmatige groeiwijze. De bladeren zijn groot en
donkergroen en hebben een rode bladsteel. Bloemen en
vruchten zijn gelijk aan de soort. De bloemen
verschijnen tijdens de bladontwikkeling. Daarna volgen
de gevleugelde nootvruchten. 'Negenia' is geschikt als
solitair, laan-, park- en straatboom
Nederlandse
naam

Noorse esdoorn

Hoogte

15-25 mtr

Kroon

breed piramidaal, dichte kroon

Blad

5-lobbig, donkergroen, circa 14 - 20 cm
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Acer rubrum 'October Glory'
Omschrijving Acer rubrum 'October Glory' is een middelgrote boom

met gelijkmatig vertakte kroon die dicht gesloten en
van boven toegespitst is. Bij maximale hoogte circa 10
m breed. Jonge twijgen zijn roodbruin. Ook de bladsteel
van het donkergroene, tot 10 cm grote blad, is rood.
Het blad is dikker dan de soort. De onderzijde is
blauwgroen. De herfstbladeren kleuren donkerrood en
blijven lang aan de boom zitten.

Nederlandse
naam

Noorse esdoorn

Hoogte

15-18 mtr

Kroon

breed ovaal tot rond, dichte kroon

Blad

handvormig, gelobd, donkergroen, circa 10 cm

Acer rubrum 'Sun Valley'
Omschrijving cer rubrum 'Sun Valley' is een sterk groeiende selectie

van het U.S. National Arboretum met een ovale kroon.
De boom werd geselecteerd in een kruisingsprogramma
waarbij het doel was om een hogere weerstand tegen
dwergcicaden ("leafhoppers") te verkrijgen. Ontstond
uit een kruising tussen A. rubrum 'Red Sunset' en
'Autumn Flame'. Het donkergroene blad kleurt dieprood
in de herfst. Zeer geschikt als laan-, straat- en
parkboom.

Nederlandse
naam

Rode esdoorn

Hoogte

10-12 mtr

Kroon

ovaal, dichte kroon

Blad

groen

Acer saccharinum
Omschrijving Acer saccharinum is een grote, statig groeiende boom

met een golvende kroonvorm vanwege de enigszins
afhangende takken. Uitgroeiend tot een flinke hoogte
met een open vertakking. In zijn oorspronkelijke
groeigebied in Noord-Amerika staan exemplaren tot 35
m. Het, diep ingesneden, blad is vijflobbig tot vijfdelig.
Het is groen met een grijswitte onderzijde. De bladsteel
is rood. In de herfst verkleurt het blad meestal naar
geel. Geregeld kleuren enkele bladeren oranje tot rood
zodat een afwisselend geheel ontstaat.
Nederlandse
naam

Zilveresdoorn

Hoogte

20-25 mtr

Kroon

ovaal tot rond, halfopen kroon

Blad

5-lobbig, heldergroen, 10 - 15 cm

BOOMSOORTEN BOMENSTRUCTUURPLAN 2021
Alnus cordata
Omschrijving nus cordata is inheems in Italië en delen van

Griekenland. Het is een krachtige groeier die
uiteindelijk een hoogte van 15 m kan bereiken.
Kenmerkend zijn de nagenoeg horizontaal staande
zijtakken. Het blad blijft in het najaar lang aan de boom
zitten. Al aan het einde van de winter verschijnen
katjes. Ze worden gevolgd door de bekende
elzenproppen die, in trossen gerangschikt, vanaf
september verschijnen en de gehele winter aan de
boom blijven zitten.
Nederlandse
naam

hartbladige els

Hoogte

10-15 mtr

Kroon

breed kegelvormig, halfopen kroon

Blad

hartvormig, groen, 5 - 12 cm

Alnus glutinosa
Omschrijving Deze els is inheems in vrijwel geheel Europa en groeit

voornamelijk in vochtige gebieden. Het verspreid
staande blad wordt tot 10 cm groot, is eirond en heeft
een afgeronde top. De gesteelde knoppen die grijsviolet
van kleur zijn en het jonge blad voelen kleverig aan
(glutinosa=kleverig). Vrouwelijke katjes ovaal en
onopvallend, ± 0,5 cm lang en mannelijke katjes
bruingeel, ± 7 cm lang. Elzenproppen verschijnen vanaf
september en blijven lang aan de boom. De boom
wortelt zich stevig en vrij diep.
Nederlandse
naam

Els

Hoogte

10-20 mtr

Kroon

kegelvormig tot ovaal, halfopen kroon

Blad

omgekeerd eirond, glanzend donkergroen, 4 - 10 cm

Alnus incana 'Laciniata'
Omschrijving lnus incana 'Laciniata' is inheems in geheel Europa. De

stam en jonge twijgen zijn grijs. De verspreid staande
groene bladeren zijn eirond met een spitse top, hebben
een gezaagde bladrand en een behaarde tot viltige
onderzijde. Knoppen zijn kort gesteeld. De bloeiwijze is
onopvallend met ± 0,5 cm lange vrouwelijke katjes en
± 7 cm lange paarsachtige mannelijke katjes met geel
stuifmeel. In september verschijnen grijsbruine
elzenproppen die de boom de gehele winter sieren.

Nederlandse
naam

witte els

Hoogte

12-18 mtr

Kroon

eivormig, halfopen kroon

Blad

breed eirond, groen, 5 - 10 cm
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Betula nigra 'Heritage'
Omschrijving Een zeer goede selectie van de zwarte berk. Groeit snel

uit tot een middelgrote, sierlijke boom met afhangende
takken. De stam is op jonge leeftijd witzilverachtig en
behoudt deze kleur op latere leeftijd. De bast is
afbladderend. Jonge twijgen zijn roodbruin met donkere
lenticellen. Het blad is glanzend en diepgroen en
verkleurt in de herfst naar geel. 'Heritage' bloeit vroeg,
uitermate rijk en vanwege de tot 8 cm lange mannelijke
katjes erg opvallend.

Nederlandse
naam

Zwarte berk

Hoogte

15-20 mtr

Kroon

piramidaal tot ovaal, halfopen kroon

Blad

ruit- tot eivormig, glanzend diepgroen, 5 - 10 cm

Betula pendula
Omschrijving nheems in vrijwel geheel Europa, waar hij op veel

plaatsen een belangrijke houtproducent is. De ovale
kroonvorm is los en half open van structuur en de
schuin afstaande takken hebben sterk afhangende en
dunne twijgen. De stam is wit en bladdert iets af.
Oudere stammen worden ruw aan de basis met diepe
scheuren en kleuren donker tot bijna zwartgroen.
Twijgen roodbruin en voorzien van wrattige lenticellen.
Het variabel gevormde blad heeft een dubbelgezaagde
bladrand. De herfstkleur is geel tot geelbruin.
Nederlandse
naam

Ruwe berk

Hoogte

15-20 mtr

Kroon

onregelmatig ovaal tot langwerpig, halfopen kroon

Blad

eirond tot ruitvormig, frisgroen, 3 - 6 cm

Castanea sativa
Omschrijving Grote boom met een grillige kroon. De kroon kan tot 25

m breedte uitgroeien. De zware, korte donkergrijze
stam draait om zijn as (tordeert) waardoor de diepe
groeven in de schors mee draaien. Het langwerpige
blad is donkergroen en glimmend en heeft een duidelijk
getande bladrand. Jonge bladeren zijn aan de
onderzijde viltig behaard. Het is een eenhuizige boom
met in bundels staande, witte en geurende mannelijke
bloemen in tot 13 cm lange aren. De vruchten zijn
eetbaar.
Nederlandse
naam

Tamme kastanje

Hoogte

20-30 mtr

Kroon
Blad

rond, grillig, dichte kroon
langwerpig, glimmend donkergroen, getand, 10 - 25 cm
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Fraxinus excelsior
Omschrijving Fraxinus excelsior is een bekende boom die inheems is

in Europa en waaruit veel bruikbare selecties zijn
ontwikkeld. De kroon is breed ovaal tot vrijwel rond.
Hoogte 25 - 30 m, op goede grond soms 40 m. Het
oneven geveerde blad heeft 4 - 6 bladparen, kan 25 30 cm groot worden en heeft een donkergroene
bovenzijde met een lichter groene onderzijde.
Bladknoppen opvallend zwart. Tijdens of net voor de
bladontwikkeling bloeit hij weinig opvallend in
zijstandige pluimen.
Nederlandse
naam

Gewone es

Hoogte

25-30 mtr

Kroon

breed ovaal tot rond, halfopen kroon, grillig groeiend

Blad

25 - 30 cm, geveerd blad

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'
Omschrijving Deze snelgroeiende cultivar vormt een stevige en

Nederlandse
naam

regelmatige kroon en een rechte stam. De schors is
grijs en tamelijk glad, de jonge twijgen kleuren van
lichtgroen naar grijsgroen en hebben opvallende
lenticellen. Het grote, geveerde en glanzende blad is
samengesteld uit 9 - 11 langwerpige bladeren van circa
10 cm lang en 5 cm breed. Pas laat in het voorjaar
loopt het uit zodat late nachtvorst geen schade kan
aanrichten. Na de onopvallende bloei verschijnen
zelden vruchten. 'Westhof's Glorie' heeft een neutrale
bruingele herfstverkleuring.
Es

Hoogte

20-25 mtr

Kroon

breed kegelvormig tot breed ovaal, halfopen kroon

Blad

neven geveerd, 9 - 11 blaadjes, donkergroen

Fraxinus pennsylvanica
Omschrijving Een grote boom met een breed uitgroeiende, ronde

kroon en gevorkte stam. Hij wordt circa 20 m hoog en
kan meer dan 200 jaar oud worden. De schors is
grijsbruin, later gegroefd en de buigzame jonge twijgen
zijn dun en lichtbruin van kleur. De oneven geveerde
bladeren met 7 - 9 blaadjes zijn matglanzend
donkergroen en worden tot 25 cm lang, aan de
onderzijde zijn ze lichter gekleurd en grijzig behaard. In
de herfst kleurt het blad geel.

Nederlandse
naam

Zachte es

Hoogte

18-20 mtr

Kroon

rond, breed, halfopen kroon

Blad

oneven geveerd, 7 - 9 blaadjes, donkergroen
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Fraxinus pennsylvanica 'Zundert'
Omschrijving raxinus pennsylvanica 'Zundert' is een snelgroeiende

selectie. De regelmatige, opgaand groeiende kroon is
aanvankelijk smal ovaal van vorm maar wordt later
breder. Kan een hoogte bereiken van 15 - 18 m. De
oneven geveerde bladeren zijn matglanzend diepgroen,
circa 30 cm groot en hebben een gele herfstkleur.
'Zundert' is een mannelijke vorm en is dus vruchtloos.

Nederlandse
naam

Zachte es

Hoogte

15-18 mtr

Kroon

ovaal, halfopen kroon

Blad

groen, geveerd blad

Juglans regia
Omschrijving Al vele eeuwen in cultuur en uitgroeiend tot forse boom

Nederlandse
naam

van circa 30 m hoogte. De vrijwel ronde kroon is
opgebouwd uit zware takken. De oude stam is lichtgrijs
met diepe, onregelmatige verticale groeven. Ná de
bladontwikkeling verschijnen de groene, mannelijke
katjes (circa 7 cm) en de kleinere vrouwelijke bloemen
die in groepjes van 2 of 3 bijeen staan. De groene,
bijna ronde, vrucht heeft een gladde bolster die in het
begin nog kort, klierachtig behaard is. De lichtbruine
noot is gegroefd. Bijzonder smakelijk. Noten
verschijnen pas bij circa 15 jarige exemplaren.
Gewone walnoot

Hoogte

15-30 mtr

Kroon

rond, onregelmatig, halfopen kroon, grillig groeiend

Blad

neven geveerd, heldergroen, 20 - 30 cm, geveerd blad

Juglans regia 'Broadview'
Omschrijving Juglans regia 'Broadview' is een tragere groeier dan de

Nederlandse
naam
Hoogte

soort en blijft kleiner. Hoogte circa 15 - 20 m. Geschikt
voor kleinere tuinen. De kroonvorm, stam, takken en
blad zijn identiek aan de soort. Ná de bladontwikkeling
verschijnen de mannelijke en vrouwelijke bloemen.
Deze verschijnen niet gelijktijdig. Hierdoor is het aan te
bevelen een andere cultivar, bijvoorbeeld 'Buccaneer',
als bestuiver in de buurt te planten. Vruchtzetting kan
echter apomictisch zijn waardoor ook alleenstaande
bomen toch een redelijke hoeveelheid vruchten kunnen
geven
Walnoot

Kroon

15-20 mtr
rond/bolvormig, halfopen kroon

Blad

groen, geveerd blad
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Juglans regia 'Buccaneer'
Omschrijving Juglans regia 'Buccaneer' is een gezonde en sterke

groeier met een breed opgaande, open kroon en een
hoogte van 20 - 30 m. De stam, takken en blad zijn
identiek aan de soort. Ná de bladontwikkeling
verschijnen de mannelijke en vrouwelijke bloemen. De
bloeitijden overlappen elkaar zodat bestuiving altijd
plaats vindt. Vanwege de rijke productie van stuifmeel
is 'Buccaneer' een goede bestuiver voor andere
cultivars, met name 'Broadview. 'Buccaneer' draagt op
redelijke jonge leeftijd al vruchten.
Nederlandse
naam

Walnoot

Hoogte

20-30 mtr

Kroon

rond/bolvormig, halfopen kroon

Blad

groen, geveerd blad

Liriodendron tulipifera
Omschrijving Snelgroeiende boom met een kaarsrechte stam. De

Nederlandse
naam

kroonvorm is eerst smal, later kegelvormig. De stam is
lichtgrijs tot grijs en krijgt bij ouder worden ondiepe
groeven. De jonge twijgen zijn groengrijs, later
roodbruin. De onderzijde is lichtgroen. In de herfst
kleurt het blad geel. De tulpvormige bloemen
verschijnen nadat het blad is uitgelopen. Ze zijn circa 4
cm lang en 6 cm breed, hebben een groene buitenkant
en een geel met oranje binnenkant. De kegelvormige
vrucht is opgebouwd uit veel spiraalsgewijs tegen
elkaar gedrukte gevleugelde nootjes.
Amerikaanse tulpenboom

Hoogte

20-25 mtr

Kroon

ovaal, halfopen kroon, grillig groeiend

Blad

4-lobbig, groen, 8 - 15 cm lang, 9 - 18 cm breed

Magnolia kobus
Omschrijving Middelgrote boom met een kroonvorm die aanvankelijk

Nederlandse
naam

piramidaal opgaand en gesloten is. Doordat takken
later gaan doorhangen wordt de kroon uiteindelijk
breed eirond. Breedte circa 8 m. Aan de gladde en kale
takken zitten wollig behaarde knoppen. Het hieruit
verschijnende, kort toegespitste en omgekeerd eironde
blad verkleurt in de herfst geel. Vóór de
bladontwikkeling verschijnen de geheel openstaande,
witte bloemen. Deze hebben een doorsnede van circa
10 cm. Een late nachtvorst kan de bloemen
beschadigen
Valse tulpenboom

Hoogte

8-12 mtr

Kroon

piramidaal, later breed eirond, halfopen kroon

Blad

omgekeerd eirond, groen, 6 - 15 cm
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Platanus hispanica
Omschrijving nelgroeiende boom met een lange rechte stam.

Nederlandse
naam

Kenmerkend is de afschilferende bast met een
lichtgroene tot geelgroene ondergrond en grijsgroene,
donkergroene tot bruine loslatende delen. Het brede
handlobbige blad heeft 3 - 5 spits getande lobben en is
aan de onderzijde licht behaard. In de herfst kleurt het
bruingeel. Afgevallen blad verteert slecht en blijft
zodoende lang rond de boom liggen. De bolvormige
bloeiwijzen hangen in paren (1 - 3) aan lange stelen,
waaraan ook de stekelige vruchten verschijnen. Deze
blijven tot ver in de winter in de boom hangen.
Gewone plataan

Hoogte

20-30 mtr

Kroon

rond, halfopen kroon

Blad

handlobbig, groen, 12 - 25 cm

Prunus avium 'Landscape Bloom'
Omschrijving Dit is een Nederlandse selectie uit Prunus avium die

'strakker' groeit dan de soort. De boom heeft een smal
piramidale kroon die later breder uitgroeit. Uiteindelijke
hoogte is 15 - 20 m. De glanzende bast is bruinrood.
De grote eironde bladeren zijn donkergroen en worden
tot 15 cm groot. De bladrand is onregelmatig gezaagd
en het blad heeft een geeloranje tot scharlakenrode
herfstkleur. Bloeit in april in bundels zuiver witte
halfgevulde bloemen.

Nederlandse
naam

Sierkers

Hoogte

15-20 mtr

Kroon

piramidaal, halfopen kroon, grillig groeiend

Blad

eirond tot langwerpig, heldergroen, 6 - 15 cm,

Prunus avium 'Udense Spaanse'
Omschrijving De Prunus avium 'Udense Spaanse' is een oud

nederlands ras kersenboom die bloeit met witte
bloemen begin mei. Prunus avium 'Udense Spaanse' is
een kersenboom die zichzelf niet kan bestuiven. Voor
de bestuiving zijn dus andere kersenbomen nodig. Na
de bestuiving ontwikkelen zich de lekker zoete, geel
rode kersen met een zeer goede smaak die geplukt
kunnen worden vanaf half juli welke worden gebruikt
voor directe consumptie.

Nederlandse
naam

Sierkers

Hoogte

5-10 mtr

Kroon

eirond tot rond, halfopen kroon

Blad

langwerpig, groen 6-15 cm. Herfstkleur geelrood

Bloemen

wit, circa 2-3 cm, bloeitijd april
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Prunus padus ' Albertii'
Omschrijving unus padus 'Albertii' heeft een piramidaal tot breed

kegelvormige goed gesloten kroon. Hoogte 8 - 10 m.
De dofbruine tot bruingrijze takken ruiken bij
beschadigen naar bittere amandelen. De donkergroene,
ovale tot omgekeerd eironde bladeren hebben een
onregelmatig gezaagde bladrand. Uitbundige bloei in
april en mei, na de bladontwikkeling. Witte bloemen in
smalle, tot 18 cm lange, overhangende trossen.
Geurend. Vormt zwarte vruchten met een doorsnede
van 7 - 9 mm.
Nederlandse
naam

Vogelkers

Hoogte

8-10 mtr

Kroon

breed piramidaal, halfopen kroon

Blad

omgekeerd eirond, groen, 6 - 12 cm

Prunus sargentii ' Rancho'
Omschrijving Prunus sargentii 'Rancho' is een Amerikaanse selectie

met een opvallend smalle, zuilvormige tot smal
vaasvormige kroon. De kroon van een volwassen
exemplaar wordt slechts 3 m breed bij een hoogte van
circa 8 m. De schors is roodachtig bruin. Het
omgekeerde eironde blad is bij ontluiking bruin, maar
verkleurt later naar groen. De herfstkleur is rood. De
bloemen zijn groter en donkerder roze dan van de
soort. Bloeit zeer talrijk, omstreeks half april.

Nederlandse
naam

Sierkers

Hoogte

8 mtr

Kroon

uilvormig tot smal vaasvormig, halfopen kroon

Blad

omgekeerd eirond, groen, 6 - 12 cm

Prunus serrulata ' Sunset Boulevard'
Omschrijving Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' is een smal

opgaande boom met iets naar buiten buigende takken
waardoor een smal vaasvormige kroon ontstaat.
'Sunset Boulevard' is een krachtige groeier die 8 tot 10
hoog kan worden. De bladeren zijn groen en hebben bij
het uitlopen soms bronskleurige toppen. De boom
bloeit met witte enkele bloemen die een roze rand
hebben. Ze zijn schotelvormig en staan met twee
bijeen. Vormt geen vruchten.

Nederlandse
naam

Sierkers

Hoogte

8-10 mtr

Kroon

smal vaasvormig, halfopen kroon

Blad

langwerpig tot ovaal, groen, 7 - 12 cm
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Prunus 'Spire'
Omschrijving Prunus 'Spire' (syn. P x hillieri 'Spire') vormt een kleine

boom met een zuilvormige tot smal vaasvormige kroon
die later breder wordt door uitzakkende takken. Door
regelmatige snoei smal te houden. Hoogte circa 6 - 8
m. Het jonge blad is bronskleurig, later groen.
Herfstkleur roodachtig tot purperrood. Half april
verschijnen enkelvoudige lichtroze naar wit
verbloeiende bloemen met een doorsnede van circa 3
cm. De bloemknoppen zijn donkerroze.

Nederlandse
naam

Sierkers

Hoogte

6-8 mtr

Kroon

smal vaasvormig, halfopen kroon

Blad

groen, uitloop bronskleurig

Prunus ' Umineko'
Omschrijving Een smal opgaande sierkers met een zuilvormige

kroonvorm. Hoogte 6 tot 8 m, maar breder dan P.
serrulata 'Amanogawa'. Heeft een grijsbruine en gladde
bast. Het donkergroene ovale blad heeft een scherp
getande bladrand. Het is circa 7 cm groot en krijgt een
mooie oranje tot roodpaarse herfstkleur. Uitbundig
bloeiend in april met witte enkelvoudige bloemen die
met twee tot drie bijeen staan. Bloemdoorsnede circa
2,5 cm. De bloemen verschijnen gelijktijdig met het
lichtgroen uitlopende blad.
Nederlandse
naam

Sierkers

Hoogte

6-8 mtr

Kroon

zuilvormig, halfopen kroon

Blad

ovaal, donkergroen, 5 - 6 cm

Prunus x gondouinii ' Schnee'
Omschrijving Mooie boom met een dicht vertakte kroon. Aanvankelijk

smal vaasvormig maar later afgeplat bolvormig. Hoogte
5 - 6 m. Het ovale tot omgekeerd eironde blad is
donkergroen en wordt 5 - 9 cm groot. De herfstkleur is
geel tot oranjerood. 'Schnee' is rijkbloeiend met grote
enkelvoudige en zuiver witte bloemen van eind april tot
begin mei, vóór de bladontwikkeling. De bloemen staan
in bundels (tot 10 bloemen per bundel) bijeen. De
boom vormt slechts weinig, soms zelfs helemaal geen,
rode vruchten.
Nederlandse
naam

Sierkers

Hoogte

5-6 mtr

Kroon

smal vaasvormig, dichte kroon

Blad

groen
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Prunus x schmittii
Omschrijving Prunus x schmittii is een snelgroeiende boom met een

smal vaasvormige kroon en een hoogte tot 10 m. De
schors is opvallend glimmend en bruinrood met
horizontale strepen (lenticellen). De langwerpig
elliptische bladeren zijn donkergroen en circa 5 - 8 cm
lang. In de herfst fraai geeloranje verkleurend. De
boom bloeit in april en mei met weinig opvallende
bleekroze bloemen. De bloeitijd duurt nauwelijks langer
dan een week.

Nederlandse
naam

Sierkers

Hoogte

8-10 mtr

Kroon
Blad

smal vaasvormig, halfopen kroon
groen

Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Omschrijving Middelhoog met een smal kegelvormige tot eironde

kroon. Hoogte circa 12 m. Oude schors is ruw,
grijsbruin en in kleine plaatjes afschilferend. Het
gezonde, glanzend groene blad blijft tot laat in de
herfst aan de boom en heeft een fraaie
herfstverkleuring in gele en rode tinten. De bloei is
uitbundig en de witte bloemen staan met 6 tot 12 in
tuilen bijeen. De bloemdoorsnede is circa 2 cm.
Geschikt als solitair en voor aanplant in smalle lanen en
straten. Goed bestand tegen luchtvervuiling.
Nederlandse
naam

Sierpeer

Hoogte

8-12 mtr

Kroon

smal kegelvormig tot eirond, halfopen kroon

Blad

ovaal tot breed ovaal, glanzend groen, 4-10 cm

Bloemen

wit, circa 2-3 cm, bloeitijd april-mei

Pyrus communis subsp. Caucasica
Omschrijving Met een variabele groeiwijze vormt zich een boom met

Nederlandse
naam

een meestal smal eivormige kroon. De stam van oude
bomen is donkergrijs, soms bijna zwart. Meestal
diepgegroefd en soms in kleine delen loslatend. Jonge
twijgen zijn licht behaard maar worden spoedig kaal. Ze
kleuren grijsbruin en zijn soms voorzien van doorns.
Het blad is zeer variabel van vorm. Het is rond, ovaal of
elliptisch en glanzend donkergroen, de bladrand puntig
getand. Eind april verschijnt de uitbundige bloei van
witte bloemen. Deze staan in bundels met 5 tot 9 bij
elkaar en zijn circa 4 cm in doorsnede. In het najaar
peer

Hoogte

15-20 mtr

Kroon

langwerpig tot eivormig, variabel, halfopen kroon

Blad

ovaal tot elliptisch of rond, glimmend donkergroen, 4 8 cm
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Quercus palustris
Omschrijving Een redelijk snelgroeiende boom met een rechte

Nederlandse
naam

hoofdstam en een mooie horizontale takstand. De
onderste takken kunnen na verloop van tijd iets
doorzakken hetgeen zeer kenmerkend is voor deze
soort. Het blad is ietwat variabel van vorm, eirond tot
ovaal, 7 - 15 cm lang en soms even breed. Het is grof
gelobd met 2 tot 4 paar scherp getande lobben. Het
gladde blad is heldergroen en verkleurt donkerrood in
de herfst. In verdorde toestand soms lang aan de boom
blijvend. De kleine eikels zijn alleen aan de basis, tot
maximaal een derde omsloten door het napje.
Moeraseik

Hoogte

20-25 mtr

Kroon

breed kegelvormig, later rond, halfopen kroon

Blad

eirond tot ovaal, grof gelobd, groen, 7 - 15 cm

Quercus robur
Omschrijving Knoestige sterk vertakkende boom met een brede

Nederlandse
naam

ronde en min of meer onregelmatige kroon. In
Nationaal Park de Hoge Veluwe (NL) staan exemplaren
die uit de Romeinse tijd stammen. De schors is
donkergrijs en bij oude exemplaren diep gegroefd.
Jonge twijgen zijn roodbruin. Het variabele blad is
omgekeerd eirond tot lang ovaal, 5 - 14 cm lang en 4 8 cm breed en heeft 3 tot 5 paar stompe lobben. Vaak
staat het dicht opeengehoopt aan de twijgeinden. In
het voorjaar loopt het bruinrood uit. De eivormige tot
ovale eikels staan met 2 tot 6 bijeen en zijn voor
Zomereik

Hoogte

25-30

Kroon

rond, halfopen kroon

Blad

omgekeerd eirond, gelobd, groen, 5 - 14 cm

Omschrijving

De kroonvorm is onregelmatig met horizontaal
afstaande hoofdtakken. In de kroon kan de stam sterk
vergaffelend doorgroeien. Het blad is ovaal tot
omgekeerd eirond. De bladrand heeft onregelmatige en
scherp getande lobben, soms is het tot de helft
ingesneden (veerspletig). Het blad is 12 - 22 cm lang,
aan jonge loten tot 25 cm, en 10 - 15 cm breed.
Afhankelijk van de hoeveelheid zon en de temperatuur
is de herfstkleur oranjerood tot scharlakenrood.
Afgevallen blad verteert zeer langzaam.
Cilindervormige, afgeplatte eikels worden voor
Amerikaanse eik

Quercus rubra

Nederlandse
naam
Hoogte

20-25 mtr

Kroon

breed ovaal, uiteindelijk rond, halfopen kroon

Blad

ovaal, diep veerlobbig, groen, 12 - 22 cm
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Salix alba (geknot)
Omschrijving en sierlijke snel groeiende wilg met een ovale kroon.

Nederlandse
naam

Op latere leeftijd breder wordend met overhangende
takken. Wordt in het landschap vaak als knotwilg
gebruikt en blijft dan beduidend lager. De geelbruine
tot grijze stam is gegroefd en iets kurkachtig. Jonge
twijgen zijn geelbruin en zeer buigzaam, ze worden
vaak voor vlechtwerken en manden gebruikt. Het
lancetvormige blad is donkergroen en zwakglanzend
aan de bovenzijde. De onderzijde is blauwgroen. Beide
zijden zijn iets behaard met kleine zilverkleurige haren.
Gelijktijdig met het blad verschijnen de gele katjes.
Gewone wilg

Hoogte

20-25 mtr

Kroon

ovaal tot eirond, halfopen kroon, grillig groeiend

Blad

lancetvormig, heldergroen, 6 - 12 cm

Salix alba 'Chermesina'
Omschrijving alix alba 'Chermesina' is een mannelijke cultivar die

uitgroeit tot een middelgrote boom van 10 - 15 m
hoogte. Soms als knotwilg gebruikt. De stam is diep
kurkachtig gegroefd. Opvallend is de sierwaarde van de
oranjerode tot rode twijgen. Vooral in de
wintermaanden is 'Chermesina' een opvallende
verschijning. Door veel te snoeien wordt de groei van
nieuwe opvallend gekleurde twijgen gestimuleerd. Het
lancetvormige blad is donkergroen en zilverachtig
behaard. Groeit op vochtige tot natte plaatsen.
Nederlandse
naam

Wilg

Hoogte

10-15 mtr

Kroon

breed eirond, halfopen kroon, grillig groeiend

Blad

lancetvormig, heldergroen, 6 - 12 cm lang, donkergroen

Sorbus aria 'Magnifica'
Omschrijving Deze variëteit heeft op jeugdige leeftijd een smal

Nederlandse
naam

kegelvormige kroon. Het is een langzame groeier
waarbij de kroon pas later breed eivormig wordt.
Hierdoor, en vanwege het feit dat verharding goed
wordt verdragen is hij uitermate geschikt als laan- en
straatboom. Hoogte 8 -12 m. Het lang aanblijvende
blad en de bloei zijn identiek aan de soort. De vruchten
zijn iets groter en oranje- tot kersrood van kleur.
Sorbus aria 'Magnifica' is uitermate geschikt om in
gesloten verharding te plaatsen. Op oudere leeftijd kan
de kroon tot bijna rond uitgroeien.
Meelbes

Hoogte

8-12 mtr

Kroon

breed eirond, dichte kroon

Blad

groen

Bloemen

wit, bloeitijd mei
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Sorbus aria ' Majestica'
Omschrijving Deze boom vormt een compacte breed piramidale

kroon. Hoogte 8 - 12 m. Op latere leeftijd wordt de
kroonvorm breed eirond met een vrij dicht gesloten
vertakking. Vanwege de langzame groei en het feit dat
verharding goed wordt verdragen is 'Majestica' een
goede laan- en straatboom. De bloeiwijze is als bij de
soort. Het blad is aanzienlijk groter en heeft bijna geen
herfstverkleuring. Het blijft tot in november aan de
boom.

Nederlandse
naam

Meelbes

Hoogte

8-12 mtr

Kroon

breed eirond, dichte kroon

Blad

groen

Sorbus aucuparia ' Wettra'
Omschrijving Deze cultivar heeft een krachtige rechtopgaande

Nederlandse
naam

groeiwijze tot 10 - 12 m hoogte. De gladde stam is
lichtgrijs en jonge twijgen hebben een bruine kleur en
zijn voorzien van veel lenticellen. Het oneven geveerde
blad is opgebouwd uit 9 - 17 (21) langwerpige blaadjes
die een grof gezaagde bladrand hebben. 'Wettra' heeft
een gele tot oranjerode herfstkleur en een overdaad
aan rode vruchten. Hij stelt geringe eisen wat betreft
grondsoort en kan daardoor op velerlei plaatsen
toegepast worden. Vanwege de krachtig opgaande
groeiwijze wordt 'Wettra' beschouwd als een goede
Lijsterbes

Hoogte

10-12 mtr

Kroon

breed eirond, halfopen kroon

Blad

groen, geveerd blad

Tilia cordata 'Dombrie'
Omschrijving Van nature inheems in grote delen van Europa. Groeit

in zijn jeugd vrij langzaam maar kan uiteindelijk toch1015 m hoog worden. In cultuur kleiner blijvend. De stam
is donkerbruin en gegroefd. Jonge twijgen zijn groen tot
roodbruin. T. cordata loopt circa 14 dagen later uit dan
T. platyphyllos en heeft relatief klein blad dat aan de
onderzijde blauwgroen is.

Nederlandse
naam

Winterlinde

Hoogte

10-15 mtr

Kroon

ovaal, dichte kroon

Blad

groen
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Tilia cordata ' Greenspire'

Omschrijving Een uniform groeiende Amerikaanse selectie die in zijn

Nederlandse
naam

jeugd een piramidale kroon met een doorgaande stam
en een opgaande vertakking vormt. Later wordt de
kroon ovaal tot eivormig. De breedte bedraagt circa 10
m. De stam is donkerbruin en gegroefd en jonge
twijgen zijn groen tot roodbruin. 'Greenspire' heeft iets
groter blad dan de soort. De bladvoet is hartvormig en
de bladtop is abrupt toegespitst. Aan de onderzijde is
het blad blauwgroen. In de vroege zomer verschijnen
de sterk geurende bloemen die in korte tuilen staan.
Het lichtgroene schutblad is iets korter dan de tuil. In
Winterlinde

Hoogte

12-20 mtr

Kroon

piramidaal, later ovaal tot eivormig, halfopen kroon

Blad

hartvormige bladvoet, donkergroen, 7 - 12 cm

Tilia cordata ' Rancho'
Omschrijving Vormt een dichte smal piramidale kroon die later smal

Nederlandse
naam

eivormig wordt. 'Rancho' heeft een regelmatige en
schuin opgaande takstand. De onderste takken staan in
een hoek van 45º op de kaarsrechte stam, de bovenste
maken een hoek van 30º. Uiteindelijk wordt de boom
circa 6 m breed. Het donkergroene blad is iets groter
en dikker dan bij de soort met een hartvormige
bladvoet en een abrupt toegespitste bladtop. Opvallend
is de gele herfstverkleuring. In de vroege zomer
verschijnen de sterk geurende bloemen in korte tuilen.
Het lichtgroene schutblad is iets korter dan de tuil. In
Winterlinde

Hoogte

10-15 mtr

Kroon

smal kegelvormig, later smal eivormig, halfopen kroon

Blad

hartvormige bladvoet, donkergroen, 5 tot 12 cm

Tilia europaea ' Euchlora'
Omschrijving Zeer waarschijnlijk een hybride tussen T. cordata en de

Nederlandse
naam

zeldzame T. dasystyla uit de Krim. Vormt een ovale
kroon met een doorgaande stam waaraan
doorhangende takken staan. Hierdoor is in de jeugd
goede begeleidingssnoei nodig. Lange tijd blijft de bast
dun, pas later ontstaan diepe groeven. Het blad heeft
een scheve hartvormige bladvoet en een kort
toegespitste bladtop. De bladsteel is vaak rood getint
en de bladrand fijn gezaagd. Aan de onderzijde is het
blad lichtgroen. De geurende bloemen verschijnen in
hangende tuilen en zijn bijzonder rijk aan honing.
Krimlinde

Hoogte

15-20 mtr

Kroon

ovaal tot breed eivormig, halfopen kroon

Blad

breed-eivormig, glimmend donkergroen, 4 - 10 cm
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Tilia europaea 'Pallida'
Omschrijving Met een krachtige groeiwijze vormt zich een kroon die

Nederlandse
naam

eerst nog een spitse top heeft maar later stomper
wordt. De bast blijft lang dun, pas later ontstaan diepe
groeven. Er vormt zich weinig tot geen wortelopslag
rond de stam. Eerst zijn de twijgen nog geelbruin maar
ze kleuren spoedig bruinrood. Dit is een belangrijke
herkenningspunt voor deze boom. Ook de bladknoppen
zijn bruinrood. Het blad is lichtgroen met een
geelachtig groene onderzijde en heeft een brede, iets
hartvormige bladvoet en een rode bladsteel. 'Pallida'
loopt in het voorjaar eerder uit dan de soort en is
Koningslinde

Hoogte

20-25 mtr

Kroon

breed piramidaal, halfopen kroon

Blad

scheef hartvormig, lichtgroen, onderzijde geelgroen, 5 12 cm,

Tilia flavescens 'Glenleven'
Omschrijving Een Canadese selectie uit T. x flavescens die in zijn

jeugd een sterke groei heeft maar later in groeikracht
afneemt. Vormt een gelijkmatige ronde kroon met een
kaarsrechte stam en opgaand groeiende takken. Hij
bereikt een hoogte van 18 - 25 m en een breedte tot
circa 15 m. Het glanzend donkergroene blad is aan de
onderzijde kaal en blijft tot laat in de zomer mooi groen
en in de herfst lang aan de boom. De bladrand is grof
getand. Eind juni begint de uitbundige bloei.
Nederlandse
naam

Linde

Hoogte

18-25 mtr

Kroon

rond, halfopen kroon

Blad

rond tot hartvormig, glanzend donkergroen, 6 - 10 cm

Tilia henryana
Omschrijving Van nature groeiend in centraal China waar hij vanuit

Nederlandse
naam

struikvorm uitgroeit tot een flinke boom tot 25 m
hoogte. Vanwege de vorstgevoeligheid in Europa weinig
in cultuur en daar maximaal 15 m hoog wordend. T.
henryana heeft bijzonder decoratief blad dat tijdens het
uitlopen roze tot donker bronskleurig is. Het is dicht
bezet met zilverkleurige sterharen en later in het
seizoen kleurt het glimmend donkergroen. Aan de
onderzijde is het sterk donsachtig bruin behaard. De
heerlijk geurende geelwitte bloemen staan met 20 tot
50 bijeen in hangende tuilen.
Gewimperde linde

Hoogte

9-15 mtr

Kroon

rond, halfopen kroon

Blad

eirond tot hartvormig, bronskleurig uitlopend, later
groen, 5 - 15 cm
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Tilia henryana var. subglabra
Omschrijving Van nature groeiend in centraal China waar hij vanuit

struikvorm uitgroeit tot een flinke boom tot 25 m
hoogte. T. henryana heeft bijzonder decoratief blad dat
tijdens het uitlopen roze tot donker bronskleurig is. Het
is dicht bezet met zilverkleurige sterharen en later in
het seizoen kleurt het glimmend donkergroen. Aan de
onderzijde is het sterk donsachtig bruin behaard. De
heerlijk geurende geelwitte bloemen staan met 20 tot
50 bijeen in hangende tuilen. Onopvallende vrucht, in
de herst geeloranje.
Nederlandse
naam

Gewimperde linde

Hoogte

8-12 mtr

Kroon

rond gesloten kroon

Blad

eirond tot hartvormig, oranje uitlopend 5-15 cm.

Tilia tomentosa 'Brabant'
Omschrijving Een Nederlandse cultivar met een dichte breed

Nederlandse
naam

kegelvormige kroon met een spitse top. 'Brabant' heeft
een goed doorgaande harttak waaraan schuin
opstaande takken die steviger zijn dan bij de soort.
Hoogte 20 - 25 m, breedte circa 15 m. De gladde stam
is donkergrijs, jonge twijgen zijn groengrijs en viltig. In
de herfst kleurt het blad lichtgeel en is het lang
aanblijvend. In juli verschijnen de hangende tuilen met
sterk geurende bloemen. Vanwege de uniforme
groeiwijze wordt 'Brabant' veel toegepast. Vrijwel
ongevoelig voor luis.
Linde

Hoogte

20-25 mtr

Kroon

breed piramidaal, dichte kroon

Blad

rond, hartvormige bladvoet, donkergroen 3-9 cm

Tilia tomentosa 'Szeleste'
Omschrijving Een Hongaarse cultivar met een sterk opgaande

groeiwijze en een smal eivormige kroon die later breder
wordt. Hoogte 20 - 25 m, breedte tot circa 15 m. De
gladde stam is donkergrijs en jonge twijgen zijn
groengrijs en viltig. Het blad is min of meer rond en de
bovenzijde is donkerder groen dan bij de soort terwijl
de onderzijde intensiever witviltig is. In de herfst kleurt
het lichtgeel en blijft het lang aan. In juli verschijnen
sterk geurende bloemen.
Nederlandse
naam

Zilverlinde

Hoogte

20-25 mtr

Kroon

eirond/eivormig, halfopen kroon

Blad

groen, grijsgroen
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Tilia x europaea
Omschrijving Hoewel in cultuur ontstaan kan deze boom ook

Nederlandse
naam

spontaan in het wild voorkomen. De Hollandse linde is
een boom met een enigszins variabele, breed
piramidale kroonvorm. Vanuit de zware stam ontstaan
enkele zeer zware hoofdtakken waaraan zich
onregelmatig afstaande zijtakken bevinden. Gedurende
lange tijd blijft de bast dun, later ontstaan diepe
groeven. Rond de stam ontstaat vaak wortelopslag. Het
grote blad heeft een kort toegespitste top en een
gezaagde bladrand. De bladvoet is meestal iets scheef.
In hangende tuilen staan de bloemen met 3 tot 11
Hollandse linde

Hoogte

30-40 mtr

Kroon

breed piramidaal, halfopen kroon

Blad

hartvormig, iets scheve bladvoet, donkergroen, 5 - 12 cm

Tilia x flavescens ' Glenleven'
Omschrijving Een Canadese selectie uit T. x flavescens die in zijn

jeugd een sterke groei heeft maar later in groeikracht
afneemt. Vormt een gelijkmatige ronde kroon met een
kaarsrechte stam en opgaand groeiende takken. Hij
bereikt een hoogte van 18 - 25 m en een breedte tot
circa 15 m. Het glanzend donkergroene blad is aan de
onderzijde kaal en blijft tot laat in de zomer mooi groen
en in de herfst lang aan de boom. De bladrand is grof
getand. Eind juni begint de uitbundige bloei.

Nederlandse
naam

Linde

Hoogte

18-25 mtr

Kroon

rond, halfopen kroon

Blad

rond tot hartvormig, glanzend donkergroen, 6 - 10 cm

Ulmus ' Lobel'
Omschrijving Een Nederlandse cultivar die ontstaan is door een

Nederlandse
naam

kruising tussen twee zaailingen waarin U. glabra
'Exoniensis', U. hollandica 'Bea Schwarz' en de uit de
Himalaya stammende U. wallichiana verenigd waren.
Vormt een recht omhoog groeiende boom met schuin
uitstaande zijtakken. In zijn jeugd smal zuilvormig
maar later breed piramidaal wordend. Breedte 4 tot 5
m. Het vrij kleine ruwe blad is dof, donkergroen en
dicht generfd en heeft een dubbel gezaagde bladrand.
Bij het uitlopen is het bronskleurig. Het blijft lang aan,
vaak tot eind november. Opvallend zijn de licht
Iep

Hoogte

15-18 mtr

Kroon

breed piramidaal, dichte kroon

Blad

omgekeerd eirond, donkergroen, 6 - 9 cm
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Ulmus 'Nanguen'
Omschrijving Middelgrote tot grote boom met een opgaande

Nederlandse
naam

vaasvormige kroon. Vooral jonge bomen groeien goed
omhoog en op gunstige standplaatsen kan de boom
snel groeien. De eenjarige twijgen zijn bruingroen, de
oudere bast is bruingrijs en glad. Het donkergroene
blad is breed eirond tot breed omgekeerd eirond. De
bladranden zijn opvallend grof gezaagd. In de herfst
kleurt het blad geel. Tijdens Franse toetsen op
resistentie tegen iepziekte scoorde dit ras zeer goed en
werd door het Franse INRA overgenomen en op de
markt gebracht. De boom is tevens goed
Iep

Hoogte

10-15 mtr

Kroon

vaasvormig, halfopen kroon

Blad

breed eirond tot breed omgekeerd eirond, donkergroen

