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Topper
> Aanbevelingswaardige en gezonde bomen voor particulier en stedelijk groen 

Rood en wit - Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 

Vaktip
Het planten van bomen

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

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

Wereld-architectuur
Het Groene Paviljoen op het terrein van Bomencen-
trum Nederland in Baarn is gelauwerd en geroemd. 
Al sinds de bouw tien jaar geleden wordt er lovend 
over gesproken en is het meermalen opgenomen in 
boeken over bijzondere wereld-architectuur.

Succes
Het architectonische hoogstandje biedt een in-
spirerende omgeving voor elk soort bijeenkomst. 
Symposium, afscheidsreceptie, workshop, training, 
award-uitreiking of brainstormsessie worden hier 
gegarandeerd een niet te vergeten succes. En het 
bijzondere Ideeënpark, waar het Groene Paviljoen 

het middelpunt van is, draagt hier onmiskenbaar aan 
bij. Rondleidingen door dit park zijn vanzelfsprekend 
mogelijk. Zoals in het Groene Paviljoen bijna alles 
mogelijk is om uw event op een bijzondere manier 
te vieren.

Altijd exclusief
Een event in het Groene Paviljoen, het toonbeeld 
van duurzaamheid, is altijd exclusief. Nooit meer dan 
één gast tegelijk, een onvergetelijke locatie, met een 
bijna oneindig aantal culinaire mogelijkheden. Van 
barbecue tot picknick in het park, en van ontbijt tot 
zesgangendiner met bediening. Dit kan desgewenst 
uiteraard volledig biologisch.

Kom gerust eens langs om deze bijzondere plek te 
beleven. Meer informatie over de mogelijkheden 
vindt u op: www.bomencentrumnederland.nl

www.bomencentrumnederland.nl 

Groene Paviljoen
> Nieuws over groene congressen en symposia

Exclusief inspirerend voor elke bijeenkomst 

Vaktip
Het planten van bomen
Plant bomen nooit dieper dan zij op de kwekerij 
hebben gestaan. In het nieuwe plantgat, meestal ge-
roerde grond, staat vaak veel water. Hoe meer water  
hoe minder zuurstof, het meest “belangrijke” in het 
nieuwe plantgat. Wortels zoeken zelf naar water, dus 
hoog planten. Helaas gaan er altijd meer pasgeplant-
te bomen dood aan wateroverlast dan aan waterte-
kort. Te weinig zuurstof is overigens altijd fataal.  

Topper
> Aanbevelingswaardige en gezonde 
   bomen voor particulier en stedelijk groen

Rood en wit
Al 25 jaar blijven de prachtige rode herfstkleur en 
de uitbundige witte bloei van de sierpeer (Pyrus 
calleryana ‘Chanticleer’) belangrijke redenen om 
deze soort toe te passen. Daarnaast bieden de py-
ramide-, lei- en boogvormen zeer interessante toe-
passingen. Groen tot eind november, geen vruchten 
en bovendien goed (zee-)windbestendig. Een echte 
aanrader waarvan wij ruim 500 exemplaren van 10 
tot 45 cm stamomvang op voorraad hebben.

Voordeelaanbieding: vanaf 45 euro

Bomencentrum highlights
Hotel in Montenegro
Bomencentrum Nederland is ook buiten de lands-
grenzen actief. Zo leveren wij 125 bomen aan een 
hotel in Montenegro. Dit hotel is nog in aanbouw, 
maar de bomen, van vier tot negen meter hoog, zijn 
onlangs al stuk voor stuk op de kwekerij uitgezocht 
en gelabeld. Ze gaan in februari per vrachtwagen 
naar Zuid-Europa. 

Twintig bijzondere soorten
Samen met ons heeft de hoteleigenaar gekozen voor 
ongeveer twintig bijzondere soorten die ook in het 
mediterrane zuiden goed gedijen, zoals roze acacia, 
tulpenboom en rode haagbeuk. Bomencentrum Ne-
derland levert in een later stadium ook kleinere bo-
men en 5.000 heesters voor tuin en park rond het 
hotel. De hoteleigenaar heeft er bewust voor geko-
zen om zijn terrein in een vroeg stadium met groen 
aan te kleden. Op die manier staat zijn hotel straks 
meteen in een mooie groene omgeving als de bouw-
vakkers klaar zijn en de eerste gasten komen.

Advies
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.

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

1    De in januari bloeiende els met breed pyrami-
      dale kroon (tot ruim 15m hoog) met langwer-
      pige bladeren is:

A.   Alnus incana
B.   Alnus x spaethii ‘Spaeth’
C.   Alnus cordata

2    Bij een regelmatig verplantte kwaliteitsboom is 
      de verhouding tussen stamomvang en kluitdia-
      meter:

A.  1:1
B.  1:3
C.  1:5 

3    Welke kleinblijvende soort heeft een door-
      gaande harttak, bloeit met kleine rode bloe-
      men in februari en heeft een rood/gele herfst-
      kleur?

A.  Parrotia persica ‘Vanessa’
B.  Cornus mas
C.  Liquidambar acalycina

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

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

WINNAAR NR. 3 : 
Miriam Spermon - ontwerper groen, Gemeente Ede

Bomenkennistest

roze acacia - Robinia hispisda ‘Rosea’

tulpenboom - Liriodendron tulipifera

Broussonetia papyrifera - Papiermoerbei
opvallend blad, oranje vrucht, gezond
50 stuks, 20+, vanaf 185 euro per stuk

Platanus x acerifolia ‘Alphens Globe’ - Bolplataan
bolvorm, max. 5 meter hoog, zeer gezond

150 stuks, 18+, vanaf 95 euro per stuk

Betula ermanii ‘Holland’ - Berk
slank, pyramidaal, wit-roze stam, gezond

200 stuks, 16+, vanaf 75 euro per stuk

Cornus mas - Gele kornoelje
geel, rode vrucht, malerische groeiwijze
75 stuks, 25+, vanaf 185 euro per stuk

rode haagbeuk - Fagus sylvatica ‘Atropunicea’


