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parkboom met half ingesneden bladeren

+ Crataegomespilus
.

+ Crataegomespilus dardari
enthybride van meidoorn en mispel; zeer bijjzondere
plant;

.

+ Crataegomespilus dardari 'Diethe'
enthybride van meidoorn en mispel; decoratieve plant
met donkergroen blad; zeer zeldzaam

.

+ Crataegomespilus dardari 'Jules d'Asnières'
Bijzondere cultivar met variabel grijsgroen blad.
Ontstaan als enthybride tussen meidoorn en mispel

.

compact bolvolmige groeiwijze; bruinbladig
.

.

Acer platanoides 'Razek'
dwergesdoorn; traaggroeiend en compact

.

Acer platanoïdes 'Rubrum'
oude selectie met groen, later rood-paars blad, mooie
herfsttint

.

Acer

Acer platanoides 'Purple Globe'

esdoorn

Acer platanoïdes 'Tharandt'
aparte bladvorm, onregelmatig en afgerond

Acer campestre 'Green Weeping'
treurvorm

.

Acer platanoides 'Undulatum'
Noorse esdoorn met donkergroen gegolfd blad, zeldzaam

.

Acer campestre 'Pulverulentum'
bladeren fijn, wit gespikkeld, kleine boom of grote struik

.

Acer pseudoplatanus 'Nizetti'
meerkleurig:beige, groen (boven),paars(onder)

.

Acer campestre var acuminatilobum
botanische ondersoort van veldesdoorn met groot
toegespitst blad

.

.

Acer pseudoplatanus x griseum
hybride tussen papieresdoorn en de gewone esdoorn

Acer negundo 'Tadeusz Szymanowski'
variant van vederesdoorn met bijzonder decoratief
ingesneden blad

.

Acer pseudoplatanus 'Palmatifidum'
Gewone esdoorn met toegespits handvormig blad. Oude
cultuurvorm recent herontdekt

Acer cappadocicum
Kolchische esdoorn; middelgrote parkboom met breed
eironde kroon

.

.

.

Acer rubrum 'Sekka'

Acer platanoides 'Albescens'
witbladige Noorse esdoorn, trage groeier, klein boompje

.

Acer platanoïdes 'Dissectum'
Grillige boom met diep ingesneden blad hetgeen de
boom een moderne toets geeft

.

.

kiwi

Actinidia arguta 'Geneva'
kiwi; vrouwelijke vorm

Acer platanoïdes 'Heterophyllum Variegatum'
Kleine tot middelgrote boom met een onregelmatige
bladvorm en gele blladrand. Uiterst zeldzaam

.

Actinidia

Acer platanoïdes 'Novush'

Aesculus

wilde paardekastanje

.

Aesculus hippocastanum 'Franek'

.

Aesculus hippocastanum 'Schuch'

.

Aesculus hippocastanum 'Aureomarginata'

dwerg, extreem klein blad
.

Acer platanoides 'Paliski'
boom met bijzonder mooie bladinsnijding

.

Acer platanoïdes 'Palmatifidum'
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siervariant met geelgerand blad; brengt kleurcontrast
.

Aesculus hippocastanum 'Laciniata'

.

Alnus incana 'Monstrosa'

kleine blaadjes, diep ingesneden met zeer smalle slippen
.

Aesculus hippocastanum 'Memingeri'
boom met frisgroen gebladerte (bladeren hebben veel
witte stippen)

.

Aesculus hippocastanum 'Monstrosa'

Aronia
.

Aesculus hippocastanum 'Pumila'

.

Aesculus hippocastanum 'Umbraculifera'

.

Aesculus hippocastanum 'Wisselink'

.

Aesculus parviflora
wit (06/08), struikkastanje

Betula
.

.

Aesculus x carnea 'Marginata'

berk

Betula pendula 'Gracilis'
dwergberk voor kleine tuinen met decoratieve
ingesneden bladeren; sierlijk hangende twijgen

geelgerand blad, minder sterke groei dan bij de soort
.

Aronia melanocarpa 'Viking'
zwarte eetbare vruchten; oranje-rode herfstkleur

blad met groen-witte schijn
.

Aronia melanocarpa 'Hugin'
zwarte eetbare vruchten; fraaie herfstkleur

deze boom groeit breed opgaand en geeft van nature een
parasolvorm zonder enige snoei
.

Aronia arbutifolia
rode vruchten

grote struik met handvormig blad zoald 'Digitata'. Groeit
echter trager en blijft kleiner
.

Aronia arbutifoia 'Brilliant'
opgaande vorm met rode eetbare vruchten; vurig rode
herfsttint

traaggroeiende struik waarvan de takken gedraaid zijn
.

appelbes

Aesculus x carnea 'Variegata'
wilde kastanjeboom met geelbont blad, matig hoge boom

Buddleja
.

vlinderstruik

Buddleja davidii 'White Profusion'
wit (07/08)

Alnus
.

els

Alnus glutinosa 'Fastigiata'

Buxus
.
.

palm

Buxus sempervirens 'Aureovariegata'
groei pyramidaal, bladen geel tot geelgroen, soms gevlekt

Alnus glutinosa 'Greenwood'
gedraaide takken en blad

.

Alnus glutinosa 'Incisa'
kleiner en meidoornachtig blad

.

Callicarpa
.

schoonvrucht

Callicarpa japonica 'Koshima no homate'

Alnus glutinosa 'Laciniata'
middelhoge boom met ingesneden bladeren

.

Alnus glutinosa 'Luszyn'

Caragana

erwtenstruik

Pagina 3/16

.

Caragana arborescens 'Lutescens'

.

Castanea crenata 'Gyniosé'
grootvruchite kastanje, deze soort blijft echter veel
kleiner (max 10m) dan de gewone tamme kasta

.

Carpinus
.

dwergkastanje met bladeren die roodbruin uitlopen

haagbeuk

Carpinus betulus ‘Follis Argenteovariegatis Pendul

Castanea sativa 'Anny's Summer Red'

.

Castanea sativa 'Aspleniifolia'
varierend blad van normaal tot ingesneden tot lijnvormig

.

Carpinus betulus ‘Weeping Elegance'

.

eigen selectie; elegante boom met opgaande kop met
hangende eindtwijgen
.

Carpinus betulus 'Albovariegata'

de vruchten bij deze tamme kastanje zitten in grote
trossen bijeen
.

haagbeuk met gezond witgevlekt blad; groeit trager /
minder krachtig dan de soort; blijft kleiner
.

Carpinus betulus 'Asplenifolia'

Carpinus betulus 'Compacta'

.

Carpinus betulus 'Globus'

Castanea sativa 'Kapelleberg'
klein blijvende kastanjeboom; door zijn bijna lijnvormig
blad is deze tevens een grote sierwaarde

.

langzaam groeiende haagbeuk; compact en bolvormig;
geschikt voor kleine tuinen
.

Castanea sativa 'Hulsdonk'
gedraaide takken en bladeren, ook bij het eerste schot

zeer zeldzame variant van haagbeuk met donkergroen
blad en afwijkende bladvorm
.

Castanea sativa 'Conglomerata'

Castanea sativa 'Pendula'
zeldzame treurkastanje (hangende eindtwijgen); blijft
kleinder dan de soort, voor solitairplaatsen

.

Castanea sativa 'Siroje'
traaggroeiende (dwerg)kastanje. Deze boom vormt van
nature een parasol

.

Carpinus betulus 'Horizontalis'

.

van nature horizontaal groeiend. Ideaal als
schaduwboom op hoogstam, solitairgebruik
.

Carpinus betulus 'Marmorata'

grote vruchten,compacte bolvormige trossen,semidwerg, bolboom
.

Deze variant heeft een geelgemarmerd blad; de boom
geeft hierdoor van ver een koperkleurige indruk
.

Carpinus betulus 'Pendula'

Castanea sativa 'Villa Taranto'
purperkleurige uitlopend, breder dan hoge boom; voor
liefhebbers

.

treurboom (prieelvorm)
.

Castanea sativa 'Spicata'

Castanea sativa 'Vincent van Gogh'
traaggroeiende boom met gedraaide takken

Carpinus betulus 'Quercifolia'
haagbeuk met bladvorm van een eik

Catalpa
.

Carpinus betulus 'Variegata'

.

trompetboom

Catalpa bignonioides 'Koehnei'

geelgevlekt blad
.

Carpinus betulus 'Westonbird'
selectie met ingesneden en geel blad

Chaenomeles
.

Chaenomeles speciosa 'Apple Blossom'
witrose bloemen

Castanea

tamme kastanje
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.

jonge scheuten lopen groenbladig uit, waarna
witgevlekte bladeren met roze verschijnen

Chaenomeles speciosa 'Kinshiden'
geel
.

Crataegus laevigata 'Masekii'
zachtrose gevulde bloemen die weinig verkleuren

Cornus
.

kornoeltje

.

Cornus sanguinea 'Compressa'

Crataegus laevigata 'Mutabilis'
bloemen gevuld, zeer lichtrose tot vuilwit

gedrongen groei, zeer kleine gekroesde blaadjes
.

Crataegus laevigata 'Pink Corkscrew'

.

Crataegus laevigata 'Princess Sturdza'

.

Crataegus laevigata 'Rubra Plena'

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'
hevig oranjerode twijgkleur in de winter, mooie
herfstkleur

.

.

Cornus sericea 'Edgerous Gold'
kornoeltje met gele bladrand

Corylus
.

bloemen gevuld, rozerood, veel lichter van kleur dan de
gekende 'Paul's Scarlet'

hazelaar
.

Corylus avellana 'Aurea'

rode bloemen, gedraaide takken

geelbladig
.

Corylus avellana 'Heterophylla'

.

.

Corylus colurna

Corylus maxima 'Gunslebert'

.

.

.

Crataegus 'Aydin'

Crataegus fissa

Crataegus monogyna 'Ferox'
zeer sterk (vertakte) gedoornd, doornen in bosjes
gegroepeerd

meidoorn
.

Crataegus monogyna 'Flexuosa'
twijgen schroefvormig gedraaid, blad vaak met een slag,
bloeit wit

treurvorm, dun hout, lange doornen
.

Crataegus monogyna 'Compacta'
zeer compact groeiend, kleinblijvend en doornloos

grootvruchtige hazelaar

Crataegus

Crataegus monogyna 'Bicolor'
bloemen met 2 kleurschakeringen (roze + wit)

boomhazelaar
.

Crataegus media 'Alboplena'
meidoorn, bloemen gevuld, wit, witrose uitbloeiend

hazelaar met decoratieve bladinsnijding
.

Crataegus laevigata 'Tortuosa Rubra'

.

Crataegus monogyna 'Goldstein'
Het blad van deze meidoorn is lichter van kleur

.

Crataegus 'Gros Rouge'

.

treurmeidoorn; breed opgaand met hangende
eindtwijgen; als solitairplant te gebruiken; bloeit wit

zeer grootvruchtig
.

Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'

.

Crataegus laevigata 'Gireoudii'

Crataegus monogyna 'Pendula Rosea'
treurmeidoorn; breed opgaand met hangende
eindtwijgen; als solitairplant te gebruiken; bloeit roze

mooie plant met rode bloem met fel wit hartje;
donkergroen glanzend blad
.

Crataegus monogyna 'Pendula'

.

Crataegus monogyna 'Pteridifolia'
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varenachtig ingesneden bladvariant van meidoorn; voor
liefhebbers; zeldzaam
.

Crataegus monogyna 'Rosea'

middelhoge boom met bijna rond blad
.

meidoorn met afwijkende bloemkleur: bloemen zijn
enkelvoudig rose
.

Crataegus monogyna 'Stricta'

traaggroeiende beuk met diep ingesneden blad
.

zuilvormige groei, quasi doornloos, vereist geen snoei;
voor smalle straten of indien weinig plaats
.

Crataegus monogyna 'Variegata'

Crataegus monogyna 'Versicolor'

.

Crataegus monogyna 'Xanthoclada'

Fagus sylvatica 'Felderbach'
dwergbeuk; zeer langzame groeier met kleine smalle
donkergroene blaadjes

.

bloemen tweekleurig wit-rose
.

Fagus sylvatica 'Cristata'
semi-dwergbeuk (12m) gekroed blad, bladeren dicht
opeen; bijzonder

gekleurde meidoorn met witgevlekt blad; ideaal voor
kleurcontrast
.

Fagus sylvatica 'Comptoneifolia'

Fagus sylvatica 'Grandidentata'
deze beuk heeft een afwijkend blad: de bladeren zijn
grof getand

.

deze meidoorn valt op met zijn geelkleurige twijgen die
ietwat hangend zijn

Fagus sylvatica 'Interrupta'
zeer bijzonder blad; onderbroken bladgedeelten (tot op
de hoofdnerf)

.

Fagus sylvatica 'Londal Kribbebuk'

.

Fagus sylvatica 'Lovenjoel'

Diervilla
.

Diervilla rivularis 'Troja Black'

semi-dwerg, groeit traag en compact; mooie boomvorm,
oude varieteit; vondst bij Leuven (Lovenjoel)
.

Euonymus
.

brede treurbeuk met grote groene bladeren, takken aan
de top overhangend

kardinaalshoed

Euonymus europaeus 'Chrysophyllus'
geelbladige kardinaalsmuts

Fagus sylvatica 'Miltonensis'

.

Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia'
bruine beuk met zeer groot blad

.

Fagus
.

beuk

beuk met klein donkerrood blad, groeit langzaam en
blijft veel kleiner dan de soort

Fagus sylvatica 'Ansorgei'
zwakgroeiende struik - bruin lancetvormige bladeren

Fagus sylvatica 'Purpurea Nana'

.

Fagus sylvatica 'Quercifolia'
beuk met het blad van een eik

.

Fagus sylvatica 'Arcuata'
sterk gegolfd blad

.

Fagus sylvatica 'Quercina'
selectie met ingesneden blad,

.

Fagus sylvatica 'Bornyensis'
groene treurbeuk met rechte doorgaande kop met vanaf
de stam hangende takken; blijft redelijk smal

.

Fagus sylvatica 'Red Obelisk'
zuil met rood ingesneden blad - de smalste beuk

Fagus sylvatica 'Cochleata'
klein blad,dubbel gezaagd, lepelvormig - bolvormige
struik

.

.

.

Fagus sylvatica 'Rolf Marquardt'
geelbonte vorm, wit gespikkeld

Fagus sylvatica 'Cockleshell'
.

Fagus sylvatica 'Rotundifolia'
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kleinbladig, rond, groen
.

dwergvorm van de inheemse es met gedrongen blad
.

Fagus sylvatica 'Spa'
Deze beuk heeft een afwijkend blad, ietwat vervormd en
golvend

.

Fagus sylvatica 'Spaethiana'

bladeren en twijgen zijn het jaarrond geel
.

bruine beuk
.

.

Fagus sylvatica 'Striata'

Fagus sylvatica 'Tabuliformis'

.

groenbladige dwergbeuk met spiraalsgewijs gedraaide
takken. Grillig en monumentaal op termijn
.

Fraxinus excelsior 'Concavifolia Variegata'
zomerblad lepelvormig en witgemarmerd

.

Fagus sylvatica 'Tur'

Fraxinus excelsior 'Coarctata'
zijblaadjes zeer dicht bij mekaar,deels overlappend,
gedrongen

.

Fagus sylvatica 'Tortuosa'

Fraxinus excelsior 'Arsee'
variabel blad, van lijnvormig tot gekruld

tafelbeuk; groeit strak horizontaal. Voor plaatsen met
voldoende ruimte. Indrukwekkend op hoogstam
.

Fraxinus excelsior 'Angustifolia'
sierlijke boom met smalle, tamelijk veruiteenstaande
blaadjes

geel blad met groene band langs de nervatuur
(visgraatvormig)
.

Fraxinus excelsior 'Allgold'

Fraxinus excelsior 'Crispa Variegata'
blad eerst groen vervolgens evoluerend naar witbont
gespikkeld

.

Forsythia
.

enkelbladige treures, variabel bladvorm

Chinees klokje

Forsythia suspensa 'Era'

Fraxinus excelsior 'Diversifolia Pendula'

.

Fraxinus excelsior 'Erosa'
onregelmatig ingesneden tot lijnvormig blad

.

Fraxinus
.

es met fijn elegant blad; subtiele herfstkleur
.

es met afwijkende bladkleur: geelachtige schijn tot
geelgevlekt

es

Fraxinus angustifolia 'Flame'

Fraxinus angustifolia 'Heterophylla Laciniata'

Fraxinus excelsior 'Flavovariegatum'

.

Fraxinus excelsior 'Follis Aureis'
oude vorm met helgeel blad in het voorjaar; zeer
zeldzaam

.

Fraxinus excelsior 'Monophylla Pendula'
eenbladige treures, zeldzaam

.

Fraxinus angustifolia 'Lentiscifolia'
blad tot 25cm waarvan de deelblaadjes meer uit elkaar
gespreid zijn. Elegante variëteit uit 1809

.

Fraxinus angustifolia 'Minor'
takken bijna horizontaal, soms opgaand, golvend
(zweepslag)

.

Fraxinus angustifolia 'Monophylla'
enkelvoudig blad, de boom vormt een brede kroon op
termijn

.

Fraxinus excelsior 'Abiona'

.

Fraxinus excelsior 'Myrtifolia'
meer gedrongen en golvend blad, ietwat geelgroen

.

Fraxinus excelsior 'Pendula Wentworthii'
bijzondere semi-treurvorm met grillig groeiende takken,
vormt een schilderachtige kruin op termijn

.

Fraxinus excelsior 'Punctata'
het blad heeft met gele stippen

.

Fraxinus excelsior 'R.E. Davey'
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eigenaardig gedraaid blad en gekronkelde takken

Hibiscus
.

.

Hibiscus

Hibiscus syriacus 'Lavender Chiffon'

Fraxinus excelsior 'Rancho'
brede ronde kroon, boom blijft veel kleiner dan de soort

.

Fraxinus excelsior 'Stricta'
forse, meer opgaande boom, heeft dikkere twijgen

Juglans regia
.

.

.

Juglans regia 'Heterophylla'
variabel ingesneden blad

Fraxinus excelsior 'Verrucosa'
variant met een andere, meer ruwe schors, bruinekleurige
twijgen

okkernoot

.

Juglans regia 'Leopold'
ingesneden blad, doch grover dan bij 'Laciniata'

Fraxinus excelsior 'Verticillata'
minder zijblaadjes, variabel & apart blad, snelle
vertakking

.

Fraxinus excelsior 'Pruhoniciana'
afwijkend blad & bladsteel

.

Kolkwitzia
.

Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'
rose (06/07)

Fraxinus longicuspis
kleine boom (3m)

.

Laburnum

Fraxinus manchurica
zeldzame soort uit Mandsjoerije

.

gouderegen

Laburnum alpinum 'Aureum'
geelbladige vorm

.

Fraxinus nigra 'Fallgold'
mooie goudgele herfstkleur

.

Laburnum alpinum 'Pendulum'
(05) treurboompje

.

Fraxinus pensylvanica 'Argenteomarginata'
.

Laburnum alpinum 'Pyramidale'
opgaande vorm van Laburnum

.

Fraxinus pensylvanica 'Aucubifolia'
es met blad van een aucuba (geelgevlekt)

.

Laburnum anagyroides 'Aureum'
geelbladige vorm

.

Fraxinus pensylvanica 'Dr Jozef Rokosza'
variant met gedraaid blad; gezonde boom

.

Laburnum anagyroides 'Bullatum'
vorm met gekruld blad

Ginkgo
.

.

Laburnum anagyroides 'Kampenlight'

.

Laburnum 'Pilosum'

.

Laburnum x watereri 'Alford's Weeping'

Ginkgo biloba 'Globus'
bolvorm

.

japanse notenboom

Ginkgo biloba 'Roswitha'
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Ligustrum
.

liguster

.

Malus 'Dartmouth'

.

Malus domestica 'Aurea'

Ligustrum ovalifolium
voor hagen

.

Ligustrum tschonoskii 'Little Thomas'

geelbladige appelboom: sierboom + grote lekkere
vruchten: geel met rode strepen langs zonnekant

bessen zwart (09)
.

.

Malus 'Elise Ratke'

.

Malus 'Manon' (M. baccata 'Robusta' x M. thoringoi

Ligustrum vulgare 'Aureum'
struik met goudgeel blad, geelgroen in de schaduw

.

Ligustrum vulgare 'Golden Drops'

sierappel met overvloedig kleine gele appeltjes

struik met gele bessen in september, oktober
.
.

Ligustrum vulgare 'Insulense'

Malus 'pratoïdes'
kleine boom met kleine ronde gele decoratieve vruchtjes

smaller blad dan de soort; rodere twijgen; zeer elegant
.

langwerpige met rood-gele vruchten (resp boven-en
onderaan)

Lonicera
.

Lonicera nitida 'Baggesen's Gold'

.

Malus 'Prefleuri'
prachtige bloei, wolk van kleine rose bloesem

wintergroen, wit, geel loof
.

Malus prattii 'Liliane'

Lonicera x bella 'Candida'

.

Malus pumila 'Pendula'

.

Malus robusta 'Persicifolia'

variant van struikkamperfoeilie met witte bloei
.

Lonicera x bella 'Polyantha'

appelvariant met blad langwerpig, lancetvormig
(perzikblad)

variant van struikkamperfoeilie met witroze bloemen
.

Malus 'Rudolph'
helderrood (05)

Malus
.

Malus baccata 'Flava'

.

Malus baccata 'Gracilis'
wit (05), vruchten rood-geel

.

Malus 'Beaugene'

.

Malus 'Cistanden'

appel / sierappel
.

Malus sylvestris 'Butterstadt'

Parthenocissus

wilde wingerd

.

Parthenocissus tricuspidata 'Atropurpurea'

.

Parthenocissus tricuspidata 'Purpurea'
rood-bruinbladige scheuten zelfs in de zomer

.

Malus 'Comptesse de Paris'
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Populus
.

populier

Populus alba 'Richardii'
.

Populus nigra (herk. Heuvelland)

Prunus 'Rhododactyle'
enkelbloemig rose, blauwachtig groene bladeren

.
.

Prunus padus 'Albertii'
wit (04), vogelkers

geelbladig met zilveren onderzijde, grote struik/ kleine
boom
.

.

Populus nigra var betulifolia

Prunus 'Rosalto'
mooi rose bloemen

zeer ruwe, bultige schors; bladeren zoals bij berken
.

Prunus serrulata 'Sumizome'
japanse kerselaar met dubbelrose bloemen

Potentilla
.

.

Potentilla fruticosa 'Friesengold'

opgaande boom met witrose bloemen half maart

ganzerik, lage bloemheester, geel
.

Prunus (1)
.

.

Prunus cerasus 'Pendula'
treurvorm van de eetbare kriek; breed uitgroeiende boom

.

Prunus 'Venezia'
vaasvorm, kleine witte tot lichtroze bloemen

kleinbladige kers; bloeit 3x: voorjaar, herfst & winter
.

Prunus subhirtella 'Pendula Rubra Plena'
opgaand, later hangende takken, dubbelbloemige rode
bloemen

(sier)kers - kriek

Prunus 'Catherine'

Prunus subhirtella 'Ascendens Rosea'

Prunus (2)

(sier)pruim

.

Prunus cerasifera 'Zloty Oblok'

.

Prunus domestica 'Holywood'

Prunus cerasus 'Rhexii'
wit (04) dubbelbloemige kers

.

Prunus cerasus 'Schaarbeekse Kriek'

kerspruim met aantrekkelijk donkerrood blad en roze
bloesem

genetische selectie uit de forma Schaarbeekse Kriek
.

.

zuilvormige kroospruim met rood-bruin blad evoluerend
naar kopergroen in de zomer

kleine vleesachtige kriek; destijds algemeen toegepast in
kriekenlabiek
.

Prunus 'Diane'
grote boom, zuiver witte bloemen met groen hart

Pyrus
.

.

Prunus 'Jelena'

Prunus litigiosa 'Georges'

Prunus 'Minoma'

Pyrus x lecontei

Quercus
.

.

peer

P. communis x P. pyrifolia. Prachtige herfsttint; kleine
eetbare peertjes

opgaande boom met kleine fijne blaadjes; zeer mooie
bloei van wit naar roze
.

Prunus insititia 'José'

eik

Quercus cerris 'Ivoriel'
moseik met afwijkende bladvorm en bladkleur

sierkers van het incisa type met zeer grote wite bloemen
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Quercus petraea 'Cochleata'

.

wintereik met lepelvormig blad
.

Quercus petraea 'Giesleri'

eetbare cassisbes, selectie met witgespikkeld blad
.

blad lang en breed; eerst onregelmatig dan normaal
gelobd
.

witachtige bloemen met roze tinten in april

Quercus robur 'Atropurpurea'

Robinia
.

Quercus robur 'Cucculata'

.

Quercus robur 'Cupressoides'

Robinia (x) holdtii 'Britzensis'

Robinia 'Ohio Prostrate'
horizontaal groeiende vorm

variant met lepelvormig blad
.

valse acacia

R pseudoacacia x R luxurians, een cv met bijna witte
bloemen

zeer traaggroeiend boompje met blijvend donkerbruin
blad
.

Ribes sanguineum 'Albescens'

Quercus petraea 'Purpurea'
roodbladige wintereik

.

Ribes nigrum 'Marmoratum'

.

Robinia pseudoacacia 'Appalachia'

.

Robinia pseudoacacia 'Burgundy'

.

Robinia pseudoacacia 'Crispa'

.

Robinia pseudoacacia 'Erecta'

brede zuilvormige boom
.

Quercus robur 'Picta'
zomereik met afwijkende bladkleur: witte stippen

.

Quercus robur 'Posnania'

.

Quercus robur 'Salicifolia'

zuilvorm met sommige grotere vaak enkelvoudig
bladeren

eik met een lancetvormig (wilgen)blad
.

Quercus robur 'Scolopendrifolia'

.

geelgevlekte bladeren

bolstaand uiteinde van blad-geelachtige schijn aan de
bladrand
.

Quercus robur 'Strypemonde'

.

Quercus robur 'Timuki'

Robinia pseudoacacia 'Inermis'
ongedoornde vorm van valse acacia

smal,klein bolstaand blad met vele witte stippen, goede
groei
.

Robinia pseudoacacia 'Goldspots'

.

Robinia pseudoacacia 'Karolina Zamoyska'

.

Robinia pseudoacacia 'Lace Lady'

.

Robinia pseudoacacia 'Lombarts'

Rhus
.

Rhus chinensis

kleine en smalle gedrongen boom (5m),doornloos, trage
groeier
.

Ribes

Robinia pseudoacacia 'Microphylla'
mooie variëteit me zeer klein, donkergroen blad; groeit
ook wat trager dan de soort
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Robinia pseudoacacia 'Monophylla Pendula'

.

Sambucus canadensis 'Acutiloba'

.

Sambucus nigra 'Monstrosa'

.

Sambucus nigra 'Plena'

Brede treur-robinia met enkelvoudig blad. De takken
groeien slangvormig. Prachtige solitairboom
.

Robinia pseudoacacia 'Nigra Nana'
compacte struikvorm

.

Robinia pseudoacacia 'Pendula'
Brede boom met hangende takken. Oude en zeer
zeldzame cultuurvariëteit

.

dubbelboemige vlier

Robinia pseudoacacia 'Purpurea'

Sorbus
.

Robinia pseudoacacia 'Rectissima'

.

Robinia pseudoacacia 'Stricta'

Sorbus 'Albast'
matige groeier met kleine blaadjes - albastkleurige bessen

zogenaamde "schipmast locust", kaarsrechte stam
.

lijsterbes

.

Sorbus aria 'Pendula'

.

Sorbus aria var salicifolia

kleine boom; vormt een schilderachtige kruin; relatief
dik hout en ruwe schors; doornloos
.

Robinia x ambigua 'Decaisneana'

het blad is smaller dan de soort

middelhoge boom met lange bleekrose bloemtrossen
.

.

Robinia x slavinii 'Hillieri'

peterselielijsterbes - elegant door zijn diep ingesneden
blad

kleine boom, weinig vertakkend maar doornloos met
kopergroen blad, rijkbloeiend (lilarose bloemen)
.

Salix
.

.

geelbladige schietwilg
.

Sorbus aucuparia 'Dirkenii'
geelbladige lijsterbes

.

Salix alba 'Drakenburg'
breed pyramidale kroon (20m)-bruine twijgenoverhangende top

.

Sorbus aucuparia 'Autumn Spire'
deze boom vormt een smalle opgaande kruin, mooie
herfstverkleuring; waardevolle selectie

wilg

Salix alba 'Aurea'

Sorbus aucuparia 'Aspleniifolia'

strak pyramidale takgroei op vrij brede gesteltakken
(trappen)
.

Salix koriyanagii

Sorbus aucuparia 'Fastigiata Jacobs Ladder'

Sorbus aucuparia 'Pendula Variegata'
prieelboom met geelgevlekt blad; varieteit door ons terug
opgediept uit oud assortiment

.

Salix nigricans

.

Sorbus aucuparia 'Pendula Variegata' (type II)

.

Sorbus aucuparia 'Piccoloa Scala'

.

Sorbus aucuparia 'Rosina Aurea'

zeer brede variabele struik (h= 4m), zwarte takken
.

Salix purpurea 'Howki'
een zeer elegante wilgenstruik met smal lichtgroen blad

Sambucus

vlier

lijsterbes met smaller blad dan de soort; tevens
geelgevlekt tot geel blad; zeldzaam
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Sorbus aucuparia 'Xanthocarpa'

.

Sorbus 'Titan'

.

Sorbus x hostii

lijsterbes met gele vruchten
.

Sorbus 'Chinese Lace'
diep ingesneden blaadjes; matige groeikracht; geschikt
voor kleine tuinen

.

Sorbus 'Closearia'

bes rood, struikvorm
.

Sorbus Yu 8423
groot langwerpig (enkelvoudig) blad, peervormige
vruchten

.

Sorbus commixta 'Embley'

Staphylea
.

Sorbus 'Furst von Attenhof'

.

Staphylea bolanderi
wit (05/06), grote struik

.

Sorbus 'Girondel'

Syringa
.
.

Sorbus 'John Bond'

.

Sorbus 'Kirsten Pink'

Syringa reflexa
sering, bloeit rose (05/06)

.

Syringa reflexa 'Pink Flame'

kleine boom met fijne blaadjes en een kleur van bessen
die oud roze benaderen
.

Sorbus 'Lombarts Golden Wonder'
gele bessen (geen geel blad)

Taxodium
.

.

Sorbus maximiliana

.

Sorbus 'Mercedes'
gezonde selectie met mooie herfstverkleuring

.

Taxodium distichum 'PV Minaret'
opgaande vorm

Taxus
.

venijnboom

Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'
zeer donkergroen - smaller en spitser dan de 'Fastigiata'

Sorbus rufo-ferruginea
lijsterbes oranje, kleine boom

.

Sorbus 'Salmon Queen'
zeer grote zalmkleurige bessen

Tilia
.

linde

Tilia cordata 'Albovariegata'
oude cultivariëteit met witgespikkeld blad; groeit traag

.

Sorbus 'Scalinella' (aucuparia x 'Scalaris')
.

Tilia cordata 'Compacta'
compacte groeiwijze

.

Sorbus 'Scarlet King'
zeer sterke groei - groot blad - scharlakenrode vruchten

.

Tilia cordata 'Corinthiana'
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deze boom groeit breed-vaasvormig uit en vormt op
termijn een parasol; groeit trager dan de soort
.

Tilia cordata 'Erkegem'

.

linde met geelgevlekt blad
.

Tilia cordata 'Firecracker'

steenlinde met witgevlekt blad. Kleine boom met mooi
kleurcontrast
.

breed pyramidaalvormige kroon, selectie met opvallend
diepgele herfstkleur
.

Tilia cordata 'Girards Pendula Nana'

Tilia cordata 'Haaren'

.

Tilia cordata 'Len Parvin'

.

Tilia cordata 'Lico'

.

Tilia cordata 'Lima'

.

Tilia cordata 'Marler Globe'

.

Tilia cordata 'Monto'

Tilia platyphyllos 'Kapelleberg'
linde met zeer sierlijk gedeeld blad, niet vergelijkbaar
met andere laciniata-types

.

tamelijk breed uitgroeiende vorm met aantrekkelijk
frisgroen blad; de jonge blaadjes lopen rood uit
.

Tilia platyphyllos 'Glauca'
blauwgroen blad en twijgen

compacte bolvormige boom met dichte takkenstructuur
.

Tilia platyphyllos 'Eniapseth'
afwijkende bladvorm

dwerglinde met klein afwijkend blad
.

Tilia platyphyllos 'Compacta'
zeer traaggroeiende dwerg - blad met lobben zoals bij
druif

traaggroeiende semi-dwerg met kleine blaadjes
.

Tilia platyphyllos 'Capricio'
grote boom,groot blad, allen anders ingesneden

laanboomselectie
.

Tilia platyphyllos 'Barocco'
klein fijn hout, blad diep ingesneden en met soms
geelgevlekt

dwerglinde in treurvorm
.

Tilia cordata 'Variegata'

Tilia platyphyllos 'Laciniata' (Belgisch type)
ingesneden bladvorm

.

Tilia platyphyllos 'Laciniata' (Nederlands type)

.

Tilia platyphyllos 'Obliqua'

als bolboom op stam te gebruiken; groeit compact en
traag (dwerklinde); nooit te snoeien
.

Tilia cordata 'Pendula'
treurlinde met doorgaande kop - brede vorm met
overhangende twijgen

.

Tilia cordata 'Purpurea'

zomerlinde met afwijkend blad: in vergelijking tot de
soort heeft deze cultivar een scheve bladvoet
.

donkerbruine schors; blad loopt soms roodbruin uit; het
oude blad is donkerder / koperkleurig
.

Tilia cordata 'Rancho'

sterk omhooggaande takken; later breed - 25m hoogte
.

kegelvormige dicht bebladerde boom (h=9m/b=5m)
.

Tilia cordata 'Roelvo'

Tilia cordata 'Th. Westerveld'

.

Tilia cordata 'Umbrella'

Tilia platyphyllos 'Pepi'
kleine parasolvormig boom met ingesneden blad

.

sierlijke treurlinde
.

Tilia platyphyllos 'Pendula'
brede treurlinde

snelgroeiende linde met rechte stam
.

Tilia platyphyllos 'Orebro'

Tilia platyphyllos 'Ravenhof'
variant van zomerlinde met groot ingesneden blad

.

Tilia platyphyllos ssp. cordifolia
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zeldzame inheemse ondersoort van de zomerlinde,
inheems met perfect hartvormig blad
.

hoge boom met smal kegelvormige kroon
.

Tilia platyphyllos 'Tortuosa'
licht spiraalgewijs gedraaide takken & blad

.

Tilia platyphyllos var pseudoturbinata

Iep met goudgeel blad; breed eironde kroon; Gentse
selectie van de kwekerij Van Houttte (1880)
.

ondersoort van linde
.

.

Tilia platyphyllos 'Vitifolia'

Tilia tomentosa 'Van Koolwijk'

.

kleinblijvende zilverlinde
.

.

Tilia vulgaris (x) 'Jubilee'

Tilia vulgaris (x) 'Longevirens'

Tilia vulgaris (x) 'Wratislaviensis'

.

.

iep

Ulmus glabra 'Cornuta'

.

Ulmus glabra 'Crispa'

Ulmus procera 'Viminalis Aurea'
geelbladige bergiep

Viburnum
.

Het blad kenmerkt zich door de twee toegespitste lobben
.

Ulmus procera 'Kapelleberg'
struikachtige olm tot kleine boom met witgevlekt blad;
kurkbast

linde met blijvend goudgeel blad

Ulmus

Ulmus minor 'Variegata'
olm met witgevlekt blad

vooral de topbladeren blijven veel langer aan de boom
.

Ulmus minor 'Umbraculifera Gracilis'
zoals 'Umbraculifera' maar met kleinere bladeren,
dunnere twijgen, meer eirond

mooi gezond geelbladige vorm; het blad verbrandt niet;
waardevolle cultivar
.

Ulmus minor 'Umbraculifera'
kleine boom met een zeer dichte parasolvormige kroon

.

Tilia tomentosa 'Wouter'

Ulmus minor 'Purpurea'
bruinbladige iep

mooie zilverlinde dewelke traag en zeer compact uitgroeit
.

Ulmus minor 'Propendens'
brede treuriep: takken wijd opgaand en vervolgens
overhangend

de bladeren van deze linde hebben een bijzondere vorm;
m.n. deze van een druivelaar
.

Ulmus minor 'Louis van Houtte'

sneeuwbal

Viburnum nudum 'Pink Beauty'
struik met leerachtig blad, oranjerode herfsttint

.

Viburnum opulus 'Park Harvest'

.

Viburnum wrightii v. hessei

middelhoge boom met smalbladig, gekroesd olmblad
.

Ulmus glabra 'Lutescens'
grote grote boom met gezond citroengeel tot geel blad;
ideaal voor een mooi kleurcontrast

.

Ulmus glabra 'Pendula Macrophylla'
opgaande treurboom met monumentale allures;
solitairgebruik; het blad is bovendien afwijkend groot

.

Ulmus minor 'Drucourt'

Weigela
.

Weigela 'Color Dream'

.

Weigela 'Looymansii Aurea'

Treurolm. De takken groeien eerst horizontaal,
vervolgens afhangend
.

Ulmus minor 'Hoersholm'
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geelbladig, rose (05)

x Sorbopyrus auricularis 'Baciu II'
hybride van Pyrus communis x Sorbus aria;
vruchtvariëteit; vrijwel onbekend

x Amelasorbus
.

krenteboompje x lijsterbe

.

x Sorbopyrus auricularis 'Shipova'
hybride van Pyrus communis x Sorbus aria;
vruchtvariëteit

x Amelasorbus jackii
hybride tussen Sorbus scopulina en Amelanchier florida

.

x Sorbopyrus auricularis 'Smokvarka'
hybride van Pyrus communis x Sorbus aria;
vruchtvariëteit; afwijkende vrucht

x Crataemespilus

meidoorn x mispel

.

x Crataegoespilus canescens

.

x Crataemespilus grandiflora

.

x Sorbopyrus auricularis 'Tatarova'
hybride van Pyrus communis x Sorbus aria;
vruchtvariëteit; bijzonder

natuurlijke hybride tussen de tweetstijlige meidoorn en
mispel; ontstaan rond 1800

x Pyronia
.

peer x appelbes

x Pyronia veitchii
hybride tussen Cydonia oblonga x Pyrus communis

x Sorbaronia
.

lijsterbes x appelbes

x Sorbaronia fallax 'Likérový jeřáb'
hybride van Sorbus aucuparia x Aronia melanocarpa

.

x Sorbaronia fallax 'Likyornaya'

.

x Sorbaronia 'Jackii'
hybride van Sorbus americana x Aronia prunifolia

x Sorbocotoneaster
.

x Sorbocotoneaster pozdnjakovii
hybride tussen Cotoneaster niger x Sorbus sibirica

x Sorbopyrus
.

lijsterbes x peer

x Sorbopyrus auricularis
hybride van Pyrus communis x Sorbus aria; ronde
eetbare vrucht
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