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Hoogte: 8 - 12 m
Kroon: rond bolvormig, halfopen kroon
Schors en takken: bast grijsbruin, jonge
twijgen rood
Blad: 3/5-lobbig, donkergroen, 5 - 8 cm
Herfstkleur: oranje, rood
Bloemen: geelgroene bloemtuilen, mei

Acer zoeschense ‘Annae’
Esdoorn

Hoogte: 4 - 6 m
Kroon: vaasvormig, halfopen kroon
Schors en takken: grijsbruin, glad tot licht
gegroefd
Blad: breed eivormig, donkergroen, 4 - 7 cm
Herfstkleur: rood, purper
Bloemen: wit in overhangende trossen,
april/mei

Amelanchier lamarckii ‘Ballerina’
Krentenboom

Hoogte: 15 - 20 m
Kroon: smal treurend, open kroon, grillig
groeiend

Betula pendula ‘Tris s’
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later aan basis diep gegroefd
Blad: driehoekig tot ruitvormig, frisgroen,
3 - 6 cm
Uitloop: vroege uitloop
Herfstkleur: geel
Bloemen: katjes, geelgroen, opstaand en
± 1cm, 3 - 8 cm, april

Treurberk

Hoogte: 20 - 25 m
Kroon: zuilvormig, dichte kroon
Schors en takken: gladde, grijze bast, zacht
Blad: ovaal tot eivormig, donker purperbruin, 4 - 10 cm lang
Bloemen: kleine, onopvallende bloemkatjes,
mei
Vruchten: nootjes, in napjes met borstelige
stekels bezet, 1 - 2 cm

Hoogte: 6 - 8 (12) m
Kroon: breed waaiervormig, later rond,
halfopen kroon
Schors en takken: grijs tot grijsbruin,
gegroefd, jonge twijgen behaard
Blad: eirond tot ovaal, lang toegespitst,
frisgroen, 6 - 17 cm
Uitloop: vroege uitloop
Bloemen: wit, in hangende pluimen, 10 - 20
cm lang, juni/juli, geurende bloemen

Pterostyrax hispida
Juglandaceae
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Fagus sylva ca ‘Dawyck Purple’
Rode zuilbeuk
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Hoogte: 20-25 m
Kroon: rond/bolvormig, open kroon
Schors en takken: grijs
Blad: groen, geveerd blad
Uitloop: late uitloop
Herfstkleur geel
Bloemen: geelgroen, bloeit in juni

Hoogte: 7 - 10 (12) m
Kroon: afgeplat bolvormig, halfopen kroon,
grillig groeiend
Schors en takken: lichtgrijs, met paars-

Hoogte: 10-12 m
Kroon: smal piramidaal, halfopen kroon,
grillig groeiend
Schors en takken: bruin, grijs
Blad: groen
Bloemen: lila, violet, bloeit in mei

Blad: ovaal tot omgekeerd eirond, groen,
rand purperrood, 7 - 10 cm
Herfstkleur: geel, oranje, rood, purper
Bloemen: kleine bloemhoofdjes, rood,
februari/maart

Gleditsia triacanthos ‘Shademaster’

Parro a persica

Christusdoorn

Paulownia fortunei ‘Fast Blue‘

Perzisch ijzerhout

Keizersboom
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Hoogte: 20 - 30 m
Kroon: rond, grillig, dichte kroon
Schors en takken:(grijs)bruin, later met
diepe lengtegroeven
Blad: langwerpig, glimmend donkergroen,
getand, 10 - 25 cm
Uitloop: late uitloop
Bloemen: in roomkleurige katjes, 8 - 13 cm
lang, juni/juli , geurende bloemen

Castanea sa va
Tamme kastanje

Hoogte: 6-8 m
Kroon: smal vaasvormig, halfopen kroon
Schors en takken: bruin
Blad: groen, uitloop bronskleurig
Herfstkleur: oranje, rood
Bloemen: lichtroze, wit, bloeit in april,
geurende bloemen

Robinia pseudoacacia ‘Sandraudiga’
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Hoogte: 18-20 m
Kroon: ovaal, halfopen kroon
Schors en takken: bruin, grijs
Blad: groen, geveerd blad
Bloemen: cremewit, bloeit in juni, geurende
bloemen
Vruchten: roodbruin

Robinia pseudoacacia ‘Semperﬂorens’
Valse acacia
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Tilia cordata ‘Rancho’

Acacia

Hoogte: 10 - 15 m
Kroon: smal kegelvormig, later smal eivormig, halfopen kroon
Schors en takken: donkerbruine, gegroefde
stam, twijgen groen, later roodbruin
Blad: min of meer rond, hartvormige
bladvoet, donkergroen, 5 tot 12 cm
Herfstkleur: geel
Bloemen: in tuilen, 5 - 10 bijeen, geel
tot roomkleurig, sterk geurend, juni/juli,
geurende bloemen

Linde

Hoogte: 15 - 20 m
Kroon: zuilvormig, halfopen kroon
Schors en takken: glad, zilvergrijs, later
donkergrijs met zwarte groeven, twijgen
bruin
Blad: omgekeerd eirond, donkergroen,
gekroesd, 6 - 10 cm
Herfstkleur: geel
Bloemen: in dichte langgesteelde bundels,
lichtgroen, maart/april

Betula ermanii ‘Blush’

Koelreuteria paniculata ‘September’
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Blad: smal eirond met spitse top, donkergroen, 9 - 11 cm
Uitloop: vroege uitloop
Herfstkleur: geel
Bloemen: katjes, geelgroen, alleenstaand
en rechtop, 4 - 6 cm, april
Vruchten: eivormige vruchtkatjes, 2 - 3
cm lang

Goudberk

Heptacodium miconioides

open kroon
Schors en takken: grijsbruin, licht gegroefd
Blad: (dubbel)geveerd, dofgroen, 30 - 35
cm, geveerd blad
Herfstkleur: geel, oranje
Bloemen: geel
Vruchten:blaasvormig, bronskleurig, zaden
zwart, circa 4,5 cm Ø

Hoogte: 10 - 15 m
Kroon: breed piramidaal, halfopen kroon

Ulmus ‘Columella’

Hoogte:4 - 7 m
Kroon: vaasvormig tot vrijwel rond, halfopen kroon, grillig groeiend
Schors en takken :twijgen licht grijsgroen,
bast geelbruin tot bruin, afschilferend
Blad :tegenoverstaand, langwerpig-eirond,
met drie hoofdnerven, donkergroen,
8-16 cm
Bloemen: wit, in losse pluimen, september
Vruchten: langwerpige doosvrucht, met
aanblijvende paars-rode kelk

Hoogte: 7 - 17 m

Laatbloeiende lampionboom
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Hoogte: 13 - 15 m
Kroon: breed piramidaal, halfopen kroon
Schors en takken: grijsbruin, ruw gegroefd,
twijgen sterk gedoornd
Blad: oneven geveerd, 20 - 30 cm, 3 tot 7
deelblaadjes, groen , geveerd blad
Uitloop:late uitloop
Bloemen: weinig, in hangende trossen,
crèmewit tot lichtroze, ± 2 cm, juni , geurende bloemen

Prunus ‘Spire’
Japanse sierkers
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Zevenzonenboom
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Hoogte:15 - 18 m
Kroon: zuilvormig, piramidaal
Twijgen en bladsteel: roodbruin
Blad: heldergroen met een blauwgroene
onderkant die in de herfst naar oranjerood
verkleuren
Herfstkleur: oranje, rood

Acer rubrum ‘Columnare’
Rode esdoorn
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Hoogte:10 - 15 m
Kroon: zuilvormig, dichte kroon
Schors en takken: geen bijzonderheden
Blad: 3/5-lobbig, groen, 10 - 20 cm
Herfstkleur: oranje, rood
Bloemen: bloemtuilen, rood, maart/april

Hoogte: 12 - 20 m
Kroon: (smal) kegelvormig, halfopen kroon
Schors en takken:grijs en ondiep gegroefd,
jonge twijgen olijfgroen
Blad: breed eivormig, bladvoet scheef
hartvormig, groen, 10 - 20 cm
Bloemen: hangende tuilen met 6 - 15
bloemen, bleekgeel, eind juli , geurende
bloemen

Acer freemanii ‘Armstrong’

Tilia americana ‘Redmond’
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Esdoorn

Amerikaanse linde

Hoogte: 15 - 30 m

Hoogte: 15-20 m
Kroon: breed piramidaal, dichte kroon
Schors en takken:grijs
Blad: groen, uitloop bruinrood
Bloemen: okergeel, bloeit in april

grillig groeiend
Schors en takken: lichtgrijze, diepgegroefde
stam, jonge takken grijsbruin
Blad: oneven geveerd, heldergroen, 20 - 30
cm, geveerd blad
Uitloop: late uitloop
Bloemen: hangende katjes circa 6 - 8 cm, 2
of 3 bijeen, mei/juni

Juglans regia

Gewone walnoot, Okkernoot

Nooitgedacht - aanplant bomen
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Acer platanoides ‘Schwedleri’
Noorse esdoorn

