
Assortimentslijst
Onderstaande hebben wij meestal op voorraad, andere soorten op aanvraag.

Wij leveren ook fruitbomen en bos- en haagplantsoen.

Al deze bomen kunnen alleen geplant worden als ze in winterrust zijn. (half nov. tot eind april)

NAAM: NED.NAAM / OMSCHRIJVING:

ACER ESDOORN

Acer campestre  Veldesdoorn, zeer geschikt als haag

Acer campestre 'Elsrijk' Veldesdoorn, goede boomvorm ook zeer geschikt als lei- of vormboom

Acer campestre 'Nanum' Bolvorm v.d. Veldesdoorn
Acer campestre 'Senator' Groeit smaller dan Elsrijk
Acer griseum Kleine boom met mooie bruin afschilverende bast en prachtige herfstkleur
Acer plat. 'Crimson Sentry' Roodbladige Noorse esdoorn , als bolvorm gekweekt
Acer plat. 'Drummondii' Noorse esdoorn , blad heeft een witte rand
Acer plat. 'Globosum' Bolvorm van de Noorse esdoorn

Acer plat. 'Royal Red' Roodbladige Noorse esdoorn

Acer pseudopl. 'Brilliantissimum' Rose uitlopende bolvorm

Acer rubrum Canadese Maple leaf , mooie herfstkleur

Acer rubrum 'Red Sunset' Selectie met fel rode herfstkleur

Acer triflorum Kleine boom met prachtige herfstkleur

AESCULUS PAARDEKASTANJE  

Aesculus carnea 'Briotii' Rood bloeiende paardekastanje

Aesculus hip. 'Baumannii' Paardekastanje met dubbele witte bloemen , geeft geen kastanjes

Aesculus hippocastanum Witte Paardekastanje

ALBIZIA Perzische slaapboom

Albizia julibr. 'Tropical Dream  

ALNUS ELS

Alnus glutinosa Zwarte Els

AMELANCHIER  KRENTENBOOMPJE

Amelanchier lamarckii gewone krent

Amelanchier 'Ballerina' Krentenboompje die in alle opzichten grover groeit dan de soort

Amelanchier arborea 'Robin Hill' Bloemknoppen iets rose , deze geeft geen vruchten

BETULA  BERK

Betula pendula Gewone berk

Betula p. 'Purpurea' Roodbladige berk

Betula p. 'Tristis' Treurberk met opgaande top en dunne afhangende takken

Betula p. 'Youngii' Prieelberk , kleine boom met hangende takken
Betula utilis 'Doorenbos' Himalayaberk , Witte berk

CARPINUS  HAAGBEUK
Carpinus betulus Gewone haagbeuk , heel geschikt als lei- of vormboom
Carpinus betulus 'Fastigiata' zuilvorm

Carpinus betulus 'Lucas' zuilvorm, het dode blad blijft er 's winters aan

CASTANEA  TAMME KASTANJE

Castanea sativa



CATALPA TROMPETBOOM

Catalpa bignonioides Gewone trompetboom , wordt een grote boom

Catalpa bignonioides 'Aurea' Geelbladig

Catalpa bignonioides 'Nana' Bolvorm

CERCIDIPHYLLUM KATSURABOOM

Cercidiphyllum japonicum

Cercidiphyllum j. 'Pendulum' Treurvorm , kleine boom met hangende takken

CERCIS  JUDASBOOM
Cercis canadensis 'Forest Pansy' Mooie roodbladige boom met oranje herfstkleur

Cercis siliquastrum Bloeit op de kale takken en stam, rose/rood

Cercis siliq. 'Alba' wit bloeiend

CHIONANTHUS  SNEEUWVLOKKENBOOM
Chionanthus retusus

CLERODENDRON Pindakaasboom

Clerodendron trichotomum

CORNUS KORNOELJE

Cornus 'Ascona grootbloemige voorjaarsbloeier , wit met prachtige herfstkleur

Cornus 'Eddie's White Wonder' grootbloemige voorjaarsbloeier , wit met prachtige herfstkleurbeveerde spil

Cornus controversa 'Pagode' Boomkornoelje of Tafelkornoelje , de takken groeien in etages
Cornus florida Amerikaanse Kornoelje , voorjaarsbloeier wit/rose, mooie herfstkleur

Cornus kousa 'China Girl' Grootbloemige zomerbloeier , wit en in de herfst rode vruchtenbeveerde spil

Cornus kousa 'Satomi' Grootbloemige zomerbloeier , rose/rood en in de herfst rode vruchten

Cornus kousa 'Weavers Weeping' Grootbloemige zomerbloeier , treurvorm
Cornus kousa 'Wieting's Select' Grootbloemige zomerbloeier , wit en in de herfst rode vruchten
Cornus kousa chinensis Grootbloemige zomerbloeier , wit en in de herfst rode vruchten

Cornus mas 'Aurea' kleine gele bloemen in het vroege voorjaar , dit is een geelbladige selectie

CORYLUS  HAZELAAR

Corylus colurna Turksehazelaar of boomhazelaar

CRATAEGUS  MEIDOORN

Crataegus laev. 'Paul's Scarlet' Rode meidoorn

Crataegus lavallei 'Carrieri' Witbloeiende meidoorn, oranje bessen, leerachtig donkergroen blad

Crataegus media 'Punicea Enkelbloemig roodbloeiend

Crataegus persimilis 'Splendens' Witbloeiende meidoorn met in het najaar rode vruchten en mooie herfstkleur

CYDONIA KWEE

Cydonia oblonga div. rassen Appel- of peervormige vruchten

DAVIDIA  VAANTJESBOOM OF ZAKDOEKENBOOM

Davidia involucrata

FAGUS  BEUK

Fagus sylvatica Gewone groene beuk, ook veelgebruikte haagplant ook als lei- of vormboom

Fagus syl. 'Atropunicea' Rode beuk

Fagus syl. 'Black Swan' Rode treurbeuk met opgaande top

Fagus syl. 'Dawyck Gold' Zuilbeuk , jonge blad en herfstkleur geel , oudere blad lichtgroen
Fagus syl. 'Dawyck Purple' Rode zuilbeuk

Fagus syl. 'Dawyck' Groene zuilbeuk
Fagus syl. 'Pendula' Groene treurbeuk

Fagus syl. 'Purple Fountain' Rode treurbek met opgaande top, blijft redelijk smal

Fagus syl. 'Purpurea Pendula' Rode treurbeuk , blijf een klein boompje

Fagus syl. 'Riversii' Goede selectie van de rode beuk
Fagus syl. 'Rohan Minaret' Rode zuilbeuk met sterk ingesneden blad

Fagus syl. 'Rohan Obelisk' Rode zuilbeuk met ingesneden blad

FRAXINUS  ES
Fraxinus ornus 'Mecsek' Bolvorm van de Pluimes

Fraxinus excelsior Gewone es

GINKGO  Japanse notenboom

Ginkgo biloba



Ginkgo biloba 'Denise' Zuilvorm , fijn vertakt

Ginkgo biloba 'Horizontalis' Selectie met horizontale takstand

Ginkgo biloba 'Mariken' Langzaam groeiende bolvorm

Ginkgo biloba 'Tremonia' Zuilvorm

GLEDITSIA  VALSE CHRISTUSDOORN

Gleditsia triac. 'Skyline' Doornloze selectie met mooie gele herfstkleur

Gleditsia triac. 'Sunburst' Doornloze selectie, jonge blad en hefstkleur geel

Gleditsia triacanthos

Gleditsia triacanthos inermis Doornloze zaailing

HALESIA  SNEEUWKLOKJESBOOM
Halesia carolina Grote stuik/kleine boom bloeit voordat het blad verschijnt

HAMAMELIS TOVERHAZELAAR  winterbloeier

Hamamelis int. 'Arnold Promise' Geelbloeiend, goede selectie

Hamamelis int. 'Diane' Roodbloeiend,  mooie herfstkleur

Hamamelis int. 'Pallida' Geelbloeiend, goede selectie

HEPTACODIUM Zeven zonenboom

Heptacodium miconioides Herfstbloeier, heerlijk geurend

JUGLANS  WALNOOT

Juglans regia

Juglans regia 'Broadview' Rijkdragende selectie, geeft al op jonge leeftijd vruchtenJuglans regia 'Broadview'

KOELREUTERIA

Koelreuteria paniculata Bloeit geel in de zomer, daarna opvallende zaaddozen
Koelreuteria pan. 'Fastigiata' Zuilvorm

  

LABURNUM GOUDEN REGEN
Laburnum wat. 'Vossii' selectie met zeer lange bloemtrossen

LIQUIDAMBAR  AMBERBOOM

Liquidambar styraciflua Geeft een mooie herfstkleur, ook geschikt als lei- of vormboom

Gezonde boom, groeit zowel op droge als op natte plekken
Liquidambar styr. 'Aurea' Geelgevlekt blad, gemarmerde herfstkleur

Liquidambar styr. 'Gum Ball' Bolvorm

Liquidambar styr. 'Silver King' Wit gerand blad

Liquidambar styr.'Slender Silhouette' zuilvorm

Liquidambar styr. 'Worplesdon' Deze selectie heeft minder last van stormschade, geen kurklijsten (gladde takken)

LLIRIODENDRON ECHTE TULPENBOOM

Liriodendron tulipifera Wordt een zeer grote boom, heeft een hekel aan een natte standplaats
Liriodendron tulp. 'Fastigiatum' Zuilvorm

MAGNOLIA

Magnolia kobus Boomvorm met stervormige witte bloemen
Magnolia 'Galaxy' Boomvorm met rose/rode bloemen

MALUS SIERAPPEL

Malus 'Adirondack' langzaamgroeiende zuilvorm

Malus 'Courtabri' Langzaamgroeiende bolvorm
Malus 'Evereste' Wit bloeiend, later oranje/rode appeltjes

Malus 'Golden Hornet' Wit/rose bloeiend,  gele appeltjes

Malus 'Red Jade' Treurvorm
Malus 'Red Sentinel' Wit/rose bloeiend, harde rode appeltjes

Malus Scarlet Gezonde roodbladige selectie, roodpaars bloeiend, zeer kleine paarse appeltjes

MORUS  MOERBEI

Morus alba  

Morus alba 'Fruitless' Geschikt als dakvorm, geeft geen vruchten

Morus alba 'Macrophylla' Geschikt als dakvorm

NOTHOFAGUS  SCHIJNBEUK
Nothofagus antarctica Grillig groeiende solitairboom



NYSSA TUPELOBOOM

Nyssa sylvatica Boom met schitterende herfstkleur, verdraagt een zeer natte standplaats

PARROTIA  IJZERHOUT

Parrotia persica Breedgroeiende solitairboom met prachtige herfstkleurParrotia persica
Parrotia persica 'Vanessa' Selectie, wordt niet zo breed als de soort

PAULOWNIA  ANNA PAULOWNA BOOM

Paulownia tomentosa

Paulownia t. 'Hulsdonk' Bloeid op jonge leeftijd

PLATANUS  PLATAAN

Platanus hispanica Gewone plataan, ook zeer geschikt als dak-, of leiboom

Platanus hispanica 'Alphens Globe' Bolvorm van de gewone plataan

Platanus orientalis 'Minaret' Oosterse plataan, als knot gekweekt

POPULUS  POPULIER
Populus can. 'Robusta' Gewone populier

Populus nigra 'Italica' Italiaanse populier, grote zeer smalblijvende boom

PRUNUS  SIERKERS / SIERPRUIM

Prunus 'Accolade' Kleinbloemige sierkers, met herfstkleur
Prunus cerasifera 'Nigra' Donkerbladige sierpruim, bloeit met kleine rose bloemen
Prunus eminens 'Umbraculifera' Bolvormige sierkers

Prunus serr. 'Amanogawa' Zuilvormige Japanse sierkers

Prunus serr. 'Kanzan' Japanse sierkers, wordt een brede boom

Prunus serr. 'Kiku Shidare' Japanse sierkers treurvorm

Prunus subh. 'Autumnalis Rosea' Winterbloeier

Prunus yedoensis Vroegbloeiend wit

PTEROCARYA

Pterocarya fraxinifolia Vleugelnoot, kan zeer nat staan

PYRUS  SIERPEER

Pyrus calleryana 'Chanticleer' Boom met glimmend groen blad, mooie herfstkleur, behoud lang zijn blad

Pyrus salicifolia 'Pendula' Sierpeer met smal, grijs blad en hangende takken

QUERCUS  EIK

Quercus bim.'Crimson Spire' zuileik, meeldauwvrij, mooie herfstkleur
Quercus dentata Keizereik

Quercus frainetto Hongaarse eik

Quercus palustris Moeraseik, mooie herfstkleur, ook als dakvorm te gebruiken

Quercus palustris 'Green Dwarf' Mooie bolvorm van de moeraseik

Quercus palustris 'Green Pillar' Zuilvorm

Quercus robur Zomereik, gewone eik
Quercus robur 'Fastigiata Koster' Zuilvorm van de zomereik

Quercus rubra Amerikaanse eik

ROBINIA VALSE ACACIA

Robinia marg. Casque Rouge' rood bloeiend

Robinia ps. 'Frisia' geelbladig
Robinia ps. 'Umbraculifera' Bolacacia

SALIX  WILG

Salix alba 'Belders' Gewone wilg, ook als knotboom 

Salix alba 'Chermesina' Jonge takken geel/oranje

Salix sep. 'Chrysocoma Treurwilg

SOPHORA

Sophora japonica Honingboom

SORBUS LIJSTERBES

Sorbus 'Dodong' prachtige herfstkleur

Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes



STEWARTIA  
Stewartia pseudocamellia 'Koreana'

STYRAX  STORAXBOOM

Styrax japonicus Kleine boom, bloeit in mei/juni met kleine witte bloemen

Syringa  
Syringa ret. Ívory Silk' boompje met pluimvormige witte bloemen

TETRADIUM

Tetradium daniellii hupehensis Bijenboom

TILIA  LINDE, zeer geschikt als lei of vormboom
Tilia cordata 'Greenspire' Selectie van de winterlinde

Tilia europaea 'Euchlora' Krimlinde, geel-groene takken
Tilia europaea 'Pallida' Koningslinde

ULMUS IEP

Ulmus Camperdownii Prieel iep

Ulmus holl. 'Wredeï Goud iep

Ulmus laevis Vladderiep, iepziektevrije boom

Bovenstaande hebben wij vrijwel altijd op voorraad, andere soorten op aanvraag.

Wij leveren ook fruitbomen en bos- en haagplantsoen


