
Kleine bomen (bomen die niet hoog worden en/of heel smal blijven) 

1.  2.  3.   4.  

5.  6.   

 

1:  Veldesdoorn, Acer campestre ‘Green Column’, 6 tot 8 meter hoog, 3 tot 4 meter breed, aanvankelijk zeer 

smalle kroon, geelgroene bloemen in mei, fraaie herfstkleur 

2:  Chinese Kers, Prunus ‘Uminenko’, 6 tot 8 meter hoog, 3 tot 4 meter breed, eironde kroon, rijkbloeiend, 

geurende witte bloemen in april 

3:  Krentenboompje, Amelanchier laevis ‘Ballerina’, 4 tot 6 meter hoog, vaasvorimge kroon, 2 tot 3 meter 
breed, veel vruchten (eerst rood later zwart) 

4:  Krentenboompje, Amelanchier arborea ‘Robin Hill’, 6 tot 10 meter hoog, ovale kroon, 3 tot 5 meter breed, 
mooie bloei roze-wit in april, weinig tot geen vruchten,  

5: Rode kerspruim, Prunus ceracifera ‘Nigra’, 6 tot 8 meter hoog, 4 tot 6 meter breed, geurende roze 
bloemen in maart/april, geen vruchten, roodbruin blad 

6: Zuilmoeraseik, Quercus palustris ‘Green Pillar’, 10 tot 15 meter hoog, 2 tot 3 meter breed, groen blad, 
rode herfstkleur 
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Middelgrote bomen 

 7.      8.  9.   10.   

11.   12.  

 

7: Gewone lijsterbes, Sorbus aucuparia, 10 tot 15 meter hoog, eironde kroon, 5 tot 7 meter breed, witte 

bloemen mei/juni, oranjerode vruchten 

8: Boomhazelaar, Corylus colurna 'VDB Obelisk', 10 tot 12 meter hoog, 4 tot 6 meter breed, zuilvormige 
kroon, eetbare noten in grillig vergroeide vruchthulzen 

9: Elstar Appel, Malus domestica ‘Elstar’ (eetbare vruchten),, 10 tot 12 meter hoog, 6 tot 8 meter breed, 
levert friszure handappel, weinig gevoelig voor ziektes, makkelijk in onderhoud 

10: Conference Peer, Pyrus communis ‘Conference’ (eetbare vruchten), 10 tot 12 meter hoog, 6 tot 8 meter 
breed, sterke goed dragende peer, bijna niet vatbaar is voor ziekten, vrij makkelijk in onderhoud 

11:  Sierpeer, Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, 8 tot 12 meter hoog, 6 tot 8 meter breed, smalle kegelvormige 
kroon 

12: Zuilvormige iep, Ulmus columella, 15 tot 20 meter hoog, 3 tot 5 meter brede kroon, dus een smalle 
zuilvormige kroon, bestand tegen iepziekte 
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Grote bomen 

13.   14.   15.  

 

13: Kleinbladige linde, Tilia cordata, Wordt uiteindelijk 20 tot 25 meter hoog, brede eironde kroon (tot ca. 15 
meter breed), goede klimaatboom en drachtboom voor bijen en waardboom voor vlinders 

14: Tamme kastanje, Castanea sativa, idem als bovenstaand, levert eetbare vruchten in stekelige bolsters 

15: Rode esdoorn, Acer rubrum, 15 tot 20 meter hoog,  tamelijk ronde kroon (tot ca. 15 meter breed), goede 
klimaatboom en drachtboom voor bijen, loopt vroeg uit met groot heldergroen blad, fraaie oranje/rode 
herfstkleur 

 

 


