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Tulpenboom - Liriodendron tulipifera

Vaktip
Snoeien van jonge bomen bij aanplant

Uit onze omvangrijke collectie bomen hebben wij deze editie voor u de Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ gese-
lecteerd. De sierpeer heeft een prachtige rode herfstkleur en een uitbundige witte bloei. Daarnaast bieden 
de pyramide-, lei- en boogvormen zeer interessante toepassingen. Groen tot eind november, geen vruchten 
en bovendien goed (zee-)windbestendig. Onderstaande maten en vormen hebben wij voorradig:

Alle bomen zijn 3-7x verplant en geproduceerd zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunst-
mest. Bovenstaande bomen bieden wij u tegen zeer gunstige prijzen.

Voor nadere informatie en onze actuele beschikbaarheid: 035 - 646 02 00.

Speciaal voor u geselecteerd

Leerzaam, educatief en culinair
Op 7 maart, 11 maart, 4 april en 8 april organiseren 
wij de groene studiedagen voor individuele deelne-
mers. Tijdens deze leerzame, educatieve en culinaire 
dag wordt er uitgebreid aandacht besteed aan diverse 
interessante thema’s (zie onderstaand programma).

Teambuilding
Voor groepen vanaf 20 personen is het eveneens mo-
gelijk een geheel eigen dag te verzorgen. U kunt deze 
dag volledig naar wens invullen met bijvoorbeeld 
een afsluitend Italiaans buffet of heerlijke barbecue.

Meer informatie en registratie via onze website.

www.bomencentrumnederland.nl 

Groene Paviljoen
> Nieuws over groene congressen en symposia

Groene studiedagen 2011

Vaktip
Snoeien van jonge bomen bij 
aanplant
De bomen die Bomencentrum Nederland levert, zijn 
tijdens hun groeiperiode regelmatig verplant.
Maar ook bij regelmatig verplante bomen blijft na 
het rooien 90% van het wortelgestel achter in de 
grond.
Om balans te brengen in het wortel- en kroongestel 
dienen, na herplanting, ook de takken te worden ge-
reduceerd.
Het is verstandig om lange éénjarige takken sterk te-
rug te nemen. Goed bekweekte bomen hebben een 
centrale harttak en niet te veel dubbelfuncties in de 
kroon. Door een goede snoei wordt de hergroei van 
nieuw aangeplante bomen sterk bevorderd

Topper
> Aanbevelingswaardige en gezonde 
   bomen voor particulier en stedelijk groen

Tulpenboom
De liriodendron tulipifera wordt ook wel tulpen-
boom genoemd vanwege zijn zachtegele op tulp ge-
lijkende bloemen die de boom vanaf zijn 15e levens-
jaar krijgt. Hij heeft een bijzondere bladvorm en een 
mooie gele herfstkleur. Het is een ziektevrije, snelle 
groeier die in verharding goed gedijt. Het is verstan-
dig om deze soort niet op de wind te planten. De aan 
te bevelen plantmaat is 20-25 cm stamomvang (ca. 5 
m hoog, 1,5 meter breed).

Voordeelaanbieding: vanaf 110 euro

Bomencentrum highlights
Dubbele witte kastanjes voor Amsterdam - Bos en Lommer

32 Dubbele witte paardekastanjes
Amsterdam-West – Bos en Lommer plante 32 witte 
kastanjes (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’) 
met een stamomvang van meer dan 50 cm en ruim 
10 meter hoog. 
Op diverse locaties in Bos en Lommer ontwikkelen 
kastanjes zich nog steeds goed. Op veel plaatsen zijn  
bij witte kastanjes de veel voorkomende problemen 
sterk afgenomen. 
Uit de prachtige collectie van Bomencentrum van 
ruim 300 kastanjebomen tussen de 40 en 60 cm 
stamomvang kon gemakkelijk een keuze worden ge-
maakt. 

Bomencentrum Projecten
Om een optimaal resultaat te bereiken met de in-
middels zeven keer verplantte bomen prefereert Bos 
en Lommer het planten en de nazorg toe te vertrou-
wen aan Bomencentrum Projecten.
Recent zijn de ruim 1000 kilo wegende bomen ge-
plaatst. De vele witte kaarsen die geen vruchten zet-
ten zullen Bos en Lommer verder opfleuren. 
Wij complimenteren Bos en Lommer met hun zorg-
vuldige werkwijze en boomkeuze.

Natuurlijk adviseren wij ook u graag bij uw project. 
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    Welke van onderstaande sierappelsoorten 
      heeft een brede, ronde kroon, is zeer gezond en 
      bloeit witroze?

A.  Malus baccata ‘Street Parade’
B.  Malus ‘Evereste’
C.  Malus ‘Rudolph’

2   Welke kleinblijvende boom met geurende
      bloemen is zeer zeewindbestendig?

A.  Ulmus ‘Columella’
B.  Elaeagnus angustifolia ‘Quicksilver’
C.  Prunus avium ‘Plena’

3    Een boom met een stamdiameter van 9 cm valt 
      in de handelsmaat (stamomvang):

A.  8-10
B.  18-20
C.  25-30

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

Antwoorden nr. 4 :    1.B    2.B    3.A

WINNAAR NR. 4 : 
Jan Lautenbach, Gemeente Dongeradeel

Bomenkennistest

Programma
09.00 uur Ontvangst gasten met koffie, thee en een botanische lekkernij in het Cristallum 
09.30 uur Welkomstwoord en botanische kennistest 
09.45 uur Aanvang van het studieprogramma met speciale aandacht voor:
  - Sortimentskeuze - Bomen en hun ondergrondse en bovengrondse eisen - Vormbomen - 
  - Nieuwe en bijzondere soorten en cultivars - Gezonde kleine bomen - Het aanplanten en   
  snoeien van bomen 
12.00 uur Lunch 
13.00 uur Wandeling door het Exposarium, het ideeënpark van Bomencentrum Nederland, 
  en kwekerijen onder begeleiding van een botanisch deskundige gids. 
14.30 uur Pauze met koffie, thee en fris 
14.45 uur Vervolg programma 
16.00 uur Afsluiting

Aantal Vorm Stamomvang

100 Kroonboom 12-14 cm
150 Kroonboom 14-16 cm
100 Kroonboom 16-18 cm
50 Kroonboom 20-25 cm
25 Kroonboom 35-40 cm

Aantal Vorm Stamomvang

50 Pyramide 20-25 cm
25 Boogvorm 2,5 m hoog

100 Leivorm 20-25 cm
50 Leivorm 25-30 cm
50 Leivorm 30-35 cm
10 Dakvorm 25-30 cm

Berceau (boogvorm) Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ in leivorm

Gasten in het Exposarium tijdens rondleiding Studiedagen 2010

http://www.bomencentrumnederland.nl

