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Bomencentrum highlights

Bomenkennistest

Groene Paviljoen

Doe op onze website de nieuwe bomenkennistest (te vinden bij Nieuws) en maak
kans op een bijzonder botanisch geschenk.

In gesprek met... Linda Kunst (binnenhuisarchitect) en familie van Diermen
Groene highlights op het nieuwe Park-EREN

Speciaal voor u geselecteerd

Ostrya carpinifolia - Hopbeuk, een gezonde stadsboom

Wij nodigen u graag uit om onze
kwekerijen te bezoeken, en uw bomen
zelf uit te zoeken.
Telefoon 035 - 6460200 - Fax 035 - 6838563
info@bomencentrumnederland.nl
www.bomencentrumnederland.nl

Vaktip

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

Speciaal voor u geselecteerd

Groene Paviljoen

Ostrya carpinifolia, Hopbeuk, een gezonde stadsboom

Groene highlights op het nieuwe Park-EREN

Topper

Magnolia kobus - beverboom, klein en gezond met piramidale krron

Zandheuvelweg 7
3744 MN BAARN

Revolutionaire ondergrondse boomverankering

> Een aanbeveling uit ons aanbod

De Hopbeuk dankt haar naam aan de gewone hop, Humulus lupulus. De hopbellen van beide planten
hebben erg veel van elkaar weg, maar het is geen familie van elkaar. Het bier wat tijdens de ‘oktober festen’
goudgeel in de glazen klotst, wordt gebrouwen met behulp van de gewone hop. Bij Bomencentrum houden
we van een lekker glaasje, maar in dit geval houden
we toch meer van de Hopbeuk.

> Nieuws over groene congressen en symposia

Op 6 september 2013 heeft Bomencentrum Nederland haar goednieuwe, 8.000 m2 grote, parkeer- en
ideeënpark geopend. Een grote diversiteit aan bomen en heesters zijn op bijzondere wijze geplant.
Cilindervormen, kruislings geplante peren en schuin geplante bolplatanen sieren dit prachtige ideeënpark.
In het park worden ook evenementen georganisseerd.
U bent uitgenodigd om onze ideeën en toepassingen te komen bekijken. Bel ons voor een afspraak.

Lang groen
Tijdens de herfst blijkt de meerwaarde ten opzichte
van de haagbeuk, het bekende familielid. Het blad
van de hopbeuk blijft een maand langer groen.
De Hopbeuk kan gemakkelijk in vormen worden
gesnoeid. De fraaie gele lange mannelijke katten
luiden ieder jaar weer de lente in.
Beschikbaarheid
In onze collectie 2013-2014 hebben wij ruim
200 exemplaren van 18-30 cm voorradig. Naast
kroonbomen zijn er ook prachtige bogen, piramides
en cilinders beschikbaar.
Bel ons voor nadere informatie en onze actuele
beschikbaarheid: 035 - 646 02 00.

Vaktip
Revolutionaire ondergrondse
boomverankering
Vreemd dat we nog steeds bomen kappen om
een nieuwe boom te planten. Zowel ondergronds
als bovengronds gebruiken we boompalen met
boomband. Ondergronds verankeren is revolutionair
verbeterd met het Keeper systeem.
CO2 Neutraal
Het Keeper systeem is een CO2 neutraal product.
Dus weg met milieu onvriendelijke boomband en
lelijke boompalen! Bijkomende voordelen van dit
ondergronds verankeringsysteem: het is hufterproof,
kostenefficiënt (goedkoper dan boomband en
boompalen), maatschappelijk verantwoord en de
boom vertoont een betere groei en ontwikkeling.
Het Keeper systeem is een volledig biologisch
afbreekbaar en, afhankelijk van de grondsoort, na
drie tot vier jaar volledig opgelost.
Geen nazorg
Na een 1 uur durende workshop kunt u zelf aan de
slag met deze biologisch afbreekbare materialen. En
de nazorg die u normaal heeft aan het verwijderen
van de boomband en boompalen, verdwijnt met dit
product. Bomencentrum heeft het Keeper systeem
altijd op voorraad en kan het verankeringsysteem
per boom leveren. Zo dragen we samen bij aan een
betere leefomgeving.

Bomencentrum highlights
Uniek project in Bunschoten
In gesprek met...
Linda Kunst (binnenhuisarchitect) en opdrachtgever familie van Diermen
Binnenhuisarchitect Linda Kunst kwam Hans Blokzijl op het spoor toen zij niet alleen het woonhuis, maar
ook de tuin ontwierp voor de familie van Diermen. Snel volgde een afspraak, Linda kwam samen met de
opdrachtgever naar Bomencentrum Nederland.
Met de roemruchte Volvo werd over de kwekerijen gecrost, aldus de landgoedeigenaresse, de bomen deden
visueel hun werk. Tientallen bomen in verschillende vormen, van cilinder tot dak, waren vlot uitgezocht. Ook
de gehele uitvoering is door Bomencentrum geregeld. Dit bleek in de praktijk erg goed te werken, de lijnen
waren kort wat de totale uitvoering ten goede is gekomen.
Jan Hilbert en Marian van Diermen zijn van mening dat je fijn zaken kunt doen met Hans Blokzijl. Hans is
een uniek mens met een warme persoonlijkheid waardoor zaken doen weer leuk wordt. Jan Hilbert heeft
inmiddels ook veel geleerd
over bomen, je hoeft ze niet
per se te knuffelen, maar
wat extra aandacht aan pas
geplante bomen kan geen
kwaad.
Het resultaat mag er zijn:
door gebruik te maken van
grote formaten bomen
heeft deze tuin na één
groeiseizoen
al
een
volwassen uitstraling.
Natuurlijk adviseren wij
ook u graag bij uw project.
Voor meer informatie belt
u met 035 - 646 02 00.

Topper

> Aanbevelingswaardige en gezonde
bomen voor particulier en stedelijk groen

Magnolia kobus, Beverboom
Op onze kwekerijen staat Magnolia momenteel vol
met vruchten, welke iets weg hebben van een mollig
baby knuistje. Wanneer de vrucht open springt hangt
het leven van de volgende generatie Beverbomen
letterlijk aan een zijden draadje.
Geurende twijgen
In het voorjaar bloeit Magnolia kobus met grote
bekervormige witte bloemen. Haar groene geurende
twijgen worden gebruikt om zeep te aromatiseren.
Voelt zich overal thuis
Magnolia groeit op haast iedere grondsoort. In onze
collectie hebben wij ruim 150 exemplaren aan in
stamomvang 18-30 cm.
Maak een afspraak en zoek zelf uw Magnolia’s bij
ons uit.
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