Betreft; voorraad bomen
voorjaar 2021.

-

Alle bij ons op voorraad staande bomen zijn potgekweekt wat inhoud dat ze het gehele jaar
geplant kunnen worden.
Bij elke boom dienen 1 tot 2 boompalen geplaatst te worden en bij het inplanten dient 1 zak
van 40L. DCM Vivimus aanplantaarde in het plantgat gemengd te worden met de uitgegraven
aarde.
kom deze bomen / planten evt. op afspraak bij ons aan de zaak bekijken en uitzoeken. U mag
ze zelf direct mee nemen of wij kunnen ze voor u bezorgen.

Leibomen; (1e vertakking vanaf 180-200 cm)
Tilia pallida
lei linde
Platanus acerifolia
lei plataan
Quercus palustris
lei moeraseik
Carpinus betulus
lei haagbeuk
Liquidambar styr. Worplesdon
lei amberboom
Pyrus cal. Chanticleer
lei sierpeer
Prunus cerasifera nigra
lei sierkers
Malus Red Sentinel
lei sierappel
Prunus laur. Novita
lei laurier
(wintergroen)
Photinia fras. Carre Rouge
lei glansmispel (wintergroen)
Dakvorm bomen; (hoogte 200-220 cm)
Platanus acerifolia
dak plataan
Carpinus betulus
dak haagbeuk
Morus alba Fruitless
dak moerbei
Liquidambar styr. Worplesdon
dak amberboom
Quercus palustris
dak moeraseik
Kubusvorm boom;
Carpinus betulus

kubus haagbeuk op 200 cm stam (kubus 75x75x75 cm)

Zuilvorm bomen;
Carpinus betulus Fastigiata
Quercus palustris Green Pillar
Acer plat. Crimson Sentry
Fagus sylv. Dawijck purple
Styrax jap. June Snow
Liriodendron tul. Fastigiata
Magnolia Susan
Magnolia kobus Isis
Larix kaempferi
Liquidambar styraciflua
Cornus kousa China Girl
Cornus kousa National
Cornus controversa
Viburnum plicatum Kilimanjaro
Ulmus hollandica wredei
Koelreuteria panic. Fastigiata
Prunus lusitanica angustifolia
Taxus baccata
Ilex meserv. Heckenstar
Ilex meserv. Bleu Maid

zuil haagbeuk
zuil moeraseik
zuilesdoorn rood blad
zuilbeuk rood blad
zuilvormige wit bloeiende japanse storaxboom
zuilvorm tulpenboom
zuilvormige purperkleurig bloeiende beverboom
zuilvorm witbloeiende beverboom
zuilvorm larix / zuillork
zuilvormig gekweekte amberboom
zuilvormig gekweekte witbloeiende kornoelje
zuilvormig gekweekte witbloeiende kornoelje
zuilvormig gekweekte grillig vertakte kornoelje
zuilvormig gekweekte sneeuwbal
zuilvorm goudiep
zuilvorm chinese vernisboom.
zuilvormig gesnoeide wintergroene fijnbladige laurier
zuilvormig gesnoeide wintergroene taxus
zuilvormige hulst wintergroen
zuilvormige hulst wintergroen
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Boomvorm bomen;
Acer platanoides Drummondii
Prunus cerasifera Nigra
Fagus sylvatica
Juglans regia Buccaneer
Crataegus mon. Pauls Scarlet
Pyrus calleriana Chanticleer
Pyrus sallicifolia
Pyrus sallicifolia pendula
Davidia involucrata
Halesia carolina
Exochorda macrantha The Bride
Malus Red Sentinel
Parrotia persica Vanessa
Tetradium daniellii
Ilex koehneana Chestnut Leaf
Ilex Nellie R Stevens
Quercus ilex
Prunus laur. Caucasica
Taxus baccata
Prunus lusitanica Brenelia

witbonte esdoorn
roodbladige sierkers
beuk
walnoot
Meidoorn roodbloeiend
Sierpeer witbloeiend
Sierpeer grijsgroen blad
Sierpeer op 220 cm stam
Vaantjesboom
Sneeuwklokjesboom
Parelstruik als boomvorm
sierappel rood appeltje
Perzisch ijzerhout boom
Bijenboom
wintergroene hulst boomvorm
wintergroene hulst boomvorm
wintergroene steeneik
wintergroene laurier als boom gekweekt
wintergroene Taxus als boomvorm gekweekt
wintergroene fijnbladige laurier als boomvorm

Bolvorm bomen op 150 – 220 cm stam;
Elaeagnus ebbingei
Photinia fraserii Red Robin
Platanus acerifolia Alphons Globe
Acer platanoides Crimson Sentry
Quercus palustris Green Dwarf
Liquidambar styr. Gum Ball
Ginkgo biloba Mariken
Catalpa bignonioides nana

wintergroene olijfwilg op stam
wintergroene glansmispel op stam
bolplataan op stam
rode esdoorn als bolvorm gekweekt
dwergeikje op stam
bolamberboom
japanse notenboom op stam
bolcatalpa

