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Bomencentrum highlights

Bomenkennistest

3 Het regelmatig verplanten van bomen op
kwekerijen heeft als belangrijkste doel:

Groene Paviljoen

1 Grote schade aan stammen van bomen kan
worden veroorzaakt door:
A. Te veel zuurstof in de lucht.
B. Te weinig stikstof in de bodem.
C. Elektromagnetische straling door UMTS zendmasten.

A. Er ontstaan langere takken waardoor er meer
blad ontstaat.
B. Aantastingen en ziekten in bomen worden voor
komen.
C. Het wortelgestel is beter vertakt wat de groei
van de boom bevordert.

2 De berk met de meest opgaande slanke kroon
en een zalm-rode stam en zeer geschikt voor
aanplant in verharde omgeving is:

Stuur uw antwoorden en gegevens per email naar
boomkunst@bomencentrumnederland.nl en maak iedere week kans op een bijzonder botanisch geschenk.

Vaktip

Antwoorden nr.1: 1.B 2.C 3.C

Bomen met kluit

A. Betula pendula ‘Tristis’
B. Betula nigra
C. Betula albosinensis ‘Fascination’

Speciaal voor u geselecteerd

Groene Paviljoen

Uit onze collectie van ruim 6000 bomen van 25-60 cm stamomvang hebben wij onderstaande gezonde, eerste grootte, bomen voor stedelijk gebruik geselecteerd.

Groene Paviljoen als kenniscentrum

Bomencentrum als sortimentsadviseur, leverancier en planter
> Nieuws over congressen en symposia

Studiedagen voor groene én grijze vakmensen

Speciaal voor u geselecteerd
Topper

> Aanbevelingswaardige en gezonde bomen voor particulier en stedelijk groen

Carya illinoensis - Hicorynoot

Aantal

Soort

Stamomvang

Hoogte

Breedte

250
150
100
200
200

Acer saccharinum ‘Pyramidalis’*
Gleditsia triacanthos ‘Skyline’
Magnolia kobus
Tilia europaea ‘Koningslinde’
Quercus palustris

20-30 cm
20-30 cm
16-20 cm
30-55 cm
50-65 cm

6.00 m
7.50 m
5.00 m
7.50 m
14.00 m

1.50 m
3.00 m
1.50 m
3.00 m
5.00 m

* Voordeelaanbieding: vanaf 95 euro per stuk
Alle bomen zijn 5-7x verplant en geproduceerd zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Bovenstaande soorten bieden wij u tegen zeer gunstige prijzen.

Informeer naar onze actuele beschikbaarheid via 035 - 646 02 00.

WINNAAR NR. 1 :
Theo van ‘t Klooster - Landscape studio - Eemnes

> Nieuws over groene congressen en symposia

Studiedagen

Zowel individuele deelnemers als groepen vanuit
overheden en bedrijven kunnen hun kennis verrijken
tijdens de Groene Studiedagen.
Het programma van de individuele deelname treft u
aan op onze website.

Teambuilding

Kennis, culinair en praktisch

Uitgebreid wordt aandacht besteed aan: bomensortiment en hun onder- en bovengrondse eisen, planten en snoeien, noviteiten en vormbomen. Tijdens
uw programma wordt ook ruime aandacht besteed
aan het culinaire deel en door de wandeling in Exposarium en kwekerijen zullen vele praktische voorbeelden worden getoond.

Teambuildingsdagen en workshops waarin uw eigen
programma een belangrijke rol speelt kunnen desgewenst worden uitgebreid met thema’s over bomen
(zie website).
Om uw programma zoveel mogelijk naar wens te laten lopen wisselen wij over de opbouw en inhoud
graag met u van gedachte.
Geschikt voor groepen van 15-100 personen

Data

Individuele deelnemers kunnen hun deelname registreren op 7 maart, 11 maart, 4 april en 8 april. Alle
dagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. (zie website)

Studiedag 2009

Eerste symposium over elektromagnetische straling en het effect op bomen
Quercus palustris

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’

Tip: Wij ontvingen reeds een kleine honderd aanmeldingen voor het symposium op 18 februari 2011.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Tot 10 februari kunt u zich nog registreren op onze website
www.bomencentrumnederland.nl (tevens kijkt u hier voor het verdere informatie)

Vaktip
Bomen met kluit
De voordelen van bomen met een kluit wegen zeker
op tegen de enkele nadelen. Echter bij een kluit is
minder goed te zien of de boom regelmatig verplant
is, het wortelgestel is slechts beperkt zichtbaar. Toch
zal ook het oog van de vakman zien aan de kroonopbouw en de dikte van de gesteltakken of de boom
regelmatig is verplant.
Volgende week de voordelen van kluitbomen.
Voor meer informatie over kluitbomen neemt u
contact op met 035 - 646 02 00.

Bomencentrum highlights
Bomencentrum als sortimentsadviseur, leverancier en planter
Sortimentsadvies

Zowel het sortimentsadvies als de levering en het
planten van ruim 130 bomen op de nieuwe golfbaan
in Loenen is door Bomencentrum Nederland gerealiseerd. Na teleurstellende resultaten bij een vorige
aannemer zijn ruim 60 bomen, die om diverse redenen zich niet goed hebben ontwikkeld, vervangen.

Poen voor groen

Topper

> Aanbevelingswaardige en gezonde
bomen voor particulier en stedelijk groen

Carya illinoensis - Hicorynoot
Een minder bekende soort uit de notenfamilie is
Carya. Deze prachtige eerste grootte boom met zijn
lange, samengestelde bladeren leent zich bij uitstek
als solitair in parken of als laanbeplanting. Eekhoorns
Knabbel en Babbel zijn dol op de pecannoten van de
Carya. Carya is ziektevrij, vraagt weinig onderhoud
en wordt bij voorkeur met draadkluit verplant.
Voorraad: 50 stuks, 16-20 cm stamomvang, 6m hoog

Voordeelaanbieding: vanaf 145 euro

Door de inzet en groene belangstelling van de leden
en hun vertegenwoordigers van de golfclub is door
de actie “Poen voor groen” gerealiseerd. Na intensief
overleg mbt soortkeuze, te bereiken eindbeeld en
de specifieke bodemsoort is de realisatie geschied.
Op golfclub Loenen dragen ruim 20 verschillende en
bijzondere boomsoorten bij aan een afwisselend en
soms schaduwrijk park.

Bomencentrum Projecten

Bomencentrum Projecten heeft hier haar vakkennis
met betrekking tot soortkeuze en uitvoering volledig
kunnen tonen.
Golfbaan Old Course Loenen, gefeliciteerd met uw
actie “Poen voor Groen” en de grote diversiteit bomen op uw terrein.

Wilt u ook graag advies?

Natuurlijk adviseren wij u graag bij uw project. Advies, leverantie en planten van uw bomen bij één
professionele partij. Voor meer informatie belt u
met 035 - 646 02 00.

Afmelden? Wilt u onze nieuwsbrief Boomkunst Online niet meer ontvangen? Stuur dan een email met onderwerp: UNSUBSCRIBE naar info@bomencentrumnederland.nl

