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Speciaal voor u geselecteerd 

Topper
> Aanbevelingswaardige en gezonde bomen voor particulier en stedelijk groen 

Een opvallende decoratieve berk - Betula albosinensis ‘Fascination’ 

Vaktip
De voordelen van kluitbomen

Uit onze collectie van ruim 60.000 bomen van 16-35 cm stamomvang hebben wij onderstaande gezonde 
bomen voor stedelijk gebruik geselecteerd. 

Aantal Soort Stamomvang Hoogte Breedte

250 Acer saccharinum ‘Pyramidalis’ 20-30 cm 6.00 m 1.50 m
150 Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ 20-30 cm 7.50 m 3.00 m
100 Magnolia kobus 16-20 cm 5.00 m 1.50 m
150 Betula albosinensis ‘Fascination’* 16-20 cm 5.50 m 1.00 m
150 Aesculus carnea ‘Briotti’ 25-35 cm 6.00 m 3.00 m

                  * Voordeelaanbieding: vanaf 85 euro per stuk

Alle bomen zijn 4-7x verplant en geproduceerd zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunst-
mest. Bovenstaande soorten bieden wij u tegen zeer gunstige prijzen.

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

Speciaal voor u geselecteerd

Bomen in stedelijk gebied 
Bomen bepalen in belangrijke mate de groene uit-
straling van het stedelijk gebied. Echter, bomen ko-
men van nature in bossen voor en hebben daar een 
standplaats waar zij zich meestal “balansrijk” ontwik-
kelen. In de stedelijke omgeving is de balans tussen 
onder- en bovengrondse ruimte vaak ver te zoeken. 
De veelal beperkte omvang van de groeiplaats kan 
bijdragen aan een matige tot slechte ontwikkeling 
van de boom. 

Bekende en onbekende problemen
Alom bekend is zuurstofgebrek en wateroverlast in 
het plantgat, hetgeen de wortelontwikkeling niet ten 
goede komt evenals de verdichting van de bodem op 
langere termijn, en dan.. invloeden van buitenaf.
Wederom een “agressor” voor de boom die in de

stedelijke ruimte vaak al moet vechten om te over-
leven. Tijdens het eerste symposium over het effect 
van elektromagnetische straling en het effect op bo-
men op 18 februari a.s. worden velen onderzoeksre-
sultaten en de schade aan de boom besproken. 

Brede belangstelling
Ruim 100 deelnemers van brancheverenigingen, 
hoveniers, groenaannemers en boomverzorgingsbe-
drijven, gemeentelijke vertegenwoordigers, raadsle-
den en diverse onderzoeksinstituten zijn reeds gere-
gistreerd. 

Registratie
Als bomen ook voor u, op wat voor wijze dan ook, 
van groot belang zijn, registreer u dan nu voor dit 1e 
symposium op www.bomencentrumnederland.nl

www.bomencentrumnederland.nl 

Groene Paviljoen
> Nieuws over groene congressen en symposia

Brede belangstelling voor symposium op 18 februari 2011 

Vaktip
De voordelen van kluitbomen 
De schimmels en bacteriën vergezellen de wortels in 
de kluit bij verplanting, wat als een groot voordeel 
beschouwd kan worden. Tevens drogen de wortels 
niet uit tijdens het transport en de boom staat vas-
ter op de nieuwe standplaats. Kluiten zijn meestal 
ook goed ondergronds te verankeren zodat palen uit 
het zicht blijven. De hergroei van een boom met kluit 
is meestal beter en er ontstaan langere eerstejaars-
scheuten. Ook bomen met kluit dienen gesnoeid te 
worden bij verplanting, immers ruim 90% van het 
wortelgestel blijft achter.

Topper
> Aanbevelingswaardige en gezonde 
   bomen voor particulier en stedelijk groen

Een opvallende decoratieve berk
Betula albosinensis ‘Fascination’ is met recht een 
opvallende verschijning te noemen met zijn in het 
oog springende zalmrode stam. Door de slank op-
gaande groeiwijze, circa 3 ½ meter breed en 9 me-
ter hoog, leent deze gezonde soort zich uitstekend 
voor het stedelijke gebied. Bij voorkeur op een droge 
standplaats. Nooit snoeien in de winter! 

Voordeelaanbieding: vanaf 85 euro

Bomencentrum highlights
Bijzondere en grote bomen bij stadhuis Gemeente Bussum
Bijzondere variëteiten en maten
Gemeente Bussum verrijkt de openbare ruimte, in 
de omgeving van het stadhuis met een aantal bijzon-
dere en grote bomen. 
Een bijzondere variëteit plataan (Platanus acerifolia 
‘Cuneata’), met diep ingesneden bladeren, van ruim 
10 meter hoog markeert de wandeldoorgang.

Liquidambar ‘Acalycina’

Drie bijzondere amberbomen (Liquidambar ‘Acalyci-
na’) die hun drie-lobbige rode bladeren tot begin de-
cember behouden markeren een kleine grasheuvel. 
Een slanke esdoorn (Acer rubrum ‘Select’) van ruim 
85 (!) cm stamomvang en 12 meter hoogte decoreert 
de zijgevel van het gemeentehuis. 
Een aantal vakbekwame en geïntereseerde groen-

medewerkers hebben hun keuze, na een uitgebreide 
rondleiding op onze kwekerijen, bepaald. 

Bomencentrum Projecten
Het planten van de bomen, nazorg en garantie is 
door Bomencentrum gerealiseerd. 
Gemeente Bussum, gefeliciteerd met uw bijzondere 
aanwinsten.

Natuurlijk adviseren wij ook 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.

Plaatsen van esdoorn op locatie in Bussum

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

1    Welke soort uit de “vlinderbloemigen” bloeit 
       in augustus met zachtgele grote bloemtrossen 
       en is zeer geschikt voor brede lanen en straten? 

A.   Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’
B.   Gleditsia triacanthos ‘Skyline’
C.   Sophora japonica

2    De kastanje met de meest rode bloemen en het 
      minst vatbaar voor “Kastanjeaantastingen”is:

A.   Aesculus x carnea
B.   Aesculus x carnea ‘Briotii’
C.   Aesculus x carnea ‘Plantierensis’

3    Veel lindensoorten kunnen honing- en roet-
      dauw veroorzaken. Welke soort heeft een 
      slanke opgaande kroon en weinig last van het
      bovengenoemde?

A.  Tilia platyphyllos ‘Fastigiata’
B.   Tilia tomentosa ‘Brabant’
C.   Tilia europaea ‘Euchloria’ 

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

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

WINNAAR NR. 2 : 
Gwendal Uytdewilligen, Gemeente Reimerswaal

Bomenkennistest

Kwekerijen Bomencentrum Nederland Magnolia kobus

De locatie van het symposium: het Groene Paviljoen in Baarn


