
Keuze voor Boomfeestdag.  

Je kunt kiezen voor een boom of een aantal struiken.  

1 – Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ – Noorse Esdoorn 

Hoogte 10 jaar 500 – 600 cm 

Groeiwijze eerst smal opgaand, kegelvormig,later breder 

Snoeien  indien nodig, alleen in december of begin januari 

 

 

 

2.  Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ - Krentenboompje 
 

Bloeivorm enkel, in grote trossen 

Hoogte  5 tot 8 meter  

Groeiwijze opgaand, eerst slank, later bredere kroon 

Vrucht  zeer weinig, eerst rood, later purperzwart 

 

 

 

3.  Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'  - Amberboom 
 

Hoogte, ongeveer 12 a 15 meter, trage groeier en staat het liefste op een zonnige standplaats en een                                    

voedzame humeuze bodem. Ook deze Amberboom krijgt prachtige herfstkleuren. 

De Amberboom heeft geen bijzondere zorg nodig.     

 

 

 

 

 

 

 Zomer                                                                   Herfst 

 

 



4. Magnolia kobus 

 

 

Magnolia kobus heeft een rijke bloei in de periode maart-april met witte magnolia-

bloemen. Magnolia kobus bloeit, net als andere Magnolia's, voor het blad verschijnt.. 

Magnolia kobus is goed winterhard. De standplaats dient zonnig te zijn. 

Bloeivorm vaasvormig, met zes bloembladen 

Hoogte 25 jaar 800 – 800 cm 

Groeiwijze opgaand met uitstaande takken 

 

5.  Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’ 

Smal opgaande boom met iets naar buiten buigende takken waardoor een smal vaasvormige kroon ontstaat.. 

De boom bloeit met witte enkele bloemen die een roze rand hebben. Vormt geen vruchten. Verdraagt geen 

natte bodems.  

Hoogte: 8 - 10 m 

Herfstkleur: rood, purper 

Bloemen: wit met roze rand, 3,5 - 4,5 cm, april 

Faunaboom: drachtboom voor bijen 

 Bloezem in voorjaar       Zomers groen 

6. Prunus ‘Umineko’ - sierkers 

De bloei van Prunus 'Umineko' vindt plaats in de periode april-mei en bloeit met witte bloemetjes . 

De herfstkleur is oranje tot roodpaars. 

 

Planthoogte 600 cm - 800 cm 

Grondsoort elke grondsoort 

 

 

 

 

 



Eetbaargroen in struikvorm 

 

Ribes rubrum 'Rovada'  - Rode aalbes, Rode bes 
Rijptijd: eind juli. Lange trossen met rode bessen stevig vruchtvlees. Goede zoetzure 

smaak. Geschikt voor consumptie, sap, jam gelei en wijn.  

 

 

 

Ribes rubrum ‘Witte Hollander’ - Witte aalbes 
De witte aalbes Ribes rubrum ‘Witte Hollander’ heeft de grootste productie en de 

lekkerste smaak van alle witte aalbessen. De witte bessen zijn in juni-juli rijp. Omdat de 

bessen wit zijn, zien de vogels de bessen niet zo snel. Bescherming tegen snoepende 

vogels is dus niet nodig.  

 

 

 

Rubus idaeus ‘Golden Everest’  - Gele zomerframboos 

De framboos is net als de braam een eenvoudige vruchtgevende struik met de lange 

takken, die binnen een jaar flinke scheuten kan maken. Dit soort is een echte zomerrijpe 

framboos. 

Verzorging: alle frambozen houden van een zonnig plekje en goede lucht en vocht 

doorlatende grond. Snoei de takken af die dit jaar vrucht hebben gegeven. Dan houd je de 

struik jong en komen er genoeg nieuwe vruchten. 

 

 

Rubus idaeus ‘Polka’ - Framboos 

De framboos 'Polka' is een herfstframboos. De frambozen zijn langwerpig en 

opvallend groot. Ze voelen stevig aan en zijn goed van smaak. De plant is vrij 

resistent tegen ziekten, en groeit op vrijwel alle gronden. Deze Polka kan vrij 

stevig groeien, en is licht bedoornd. 

 

 

Vaccinium corymbosum - Blauwe bes 

Het is een vruchtdragende struik met een hoogte van 1,5-2,5 m. Het blad verkleurt in de 

herfst naar vuurrood. 

De bloei is in de eerste helft van mei. Door deze vroege bloei kan er nachtvorstschade 

optreden. Hoewel de blauwe bes zichzelf bestuift, leidt kruisbestuiving tot meer en grotere 

vruchten. De blauwe bes wordt bestoven door hommels en de honingbij. 


