Assortimentslijst ‘boeren planten bomen’ seizoen 2020-2021
laanbomen (maat 8-10)
wetenschappelijke naam
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Populus alba
Populus x canescens 'CV'
Populus nigra 'Brandaris'
Populus tremula
Quercus robur
Salix alba 'Lievelde'
Tilia cordata
Tilia x vulgaris 'Pallida'
Ulmus laevis (autochtoon)

Nederlandse naam
gewone esdoorn
zwarte els
haagbeuk
beuk (groen)
witte abeel
grauwe abeel
zwarte populier
ratelpopulier
zomereik
schietwilg
kleinbl./winterlinde
hollandse linde
steeliep

aantal stuks

bosplantsoen (maat 60-80) meestal geleverd in bosjes van 25 stuks van dezelfde soort, afwijkende aantallen i.o.m. leverancier
Acer campestre
veldesdoorn
Alnus glutinosa (autochtoon)
zwarte els
Betula pendula
ruwe berk
Betula pubescens
zachte berk
Carpinus betulus
haagbeuk
Cornus sanguinea (autochtoon) *
rode kornoelje
Corylus avellana
hazelaar
Crataegus monogyna (autochtoon)
éénstijlige meidoorn
Euonymus europaeus (autochtoon)
kardinaalsmuts
Fagus sylvatica (autochtoon)
beuk (groen)
Ilex aquifolium
hulst (maat 30-50)
Ligustrum ovalifolium
haagliguster
Ligustrum vulgare
gewone liguster
Populus tremula
esp, ratelpopulier
Prunus avium
boskriek
Prunus padus
vogelkers
Prunus spinosa (autochtoon)
sleedoorn
Quercus robur (autochtoon)
zomereik
Rhamnus cathartica (autochtoon)
wegedoorn
Rhamnus frangula
vuilboom
Rosa canina (autochtoon)
hondsroos
Rosa rubiginosa (autochtoon)
egelantier
Salix aurita
geoorde wilg
Salix caprea
boswilg
Salix cinerea
grauwe wilg
Salix fragilis
kraakwilg
Salix purpurea
bittere wilg
Salix viminalis
katwilg
Sambucus nigra
gewone vlier
Sorbus aucuparia
lijsterbes
Viburnum opulus
gelderse roos
veren (maat 150-175)
wetenschappelijke naam
Fagus sylvatica
Populus canadensis 'Marilandica'
Populus canadensis 'Robusta'
Quercus robur
Salix alba
Salix alba 'Rockanje'
Salix alba 'Vitellina'
Tilia cordata

Nederlandse naam
beuk (groen)
canadese populier
canadese populier
zomereik
schietwilg
schietwilg, geel-groen
schietwilg, geel
winterlinde

* wees terughoudend met aanplanten van Cornus sanguinea, want deze kan erg dominant zijn.
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aantal stuks

hoogstam appels (maat 8-10- op zaailing onderstam)
ras
Appel, geen rassenvoorkeur
Ananas reinette
Brabantse Bellefleur
Bramley's Seedling
Court-Pendu
Dubbele Bellefleur
Glorie van Holland
Goudreinette (Schone van Boskoop)
Grauwe reinette
Jacques Lebel
Jasappel
Keiingappel
Laxtons superb
Lemoenappel
Lombards Calville
Notarisappel
Ossenkop
Present van Engeland
Rode Boskoop
Rode Jonathan
Santana (modern ras)
Sterappel
Yellow Transparant
Zigeunerin
Zoete Aagt
Zoete Bloemee
Zoete Ermgaard
Zoete Hollaers
Zoete Kroon
Zoete Oranje
hoogstam peren (maat 8-10- op zaailing onderstam)
ras
Peer, geen rassenvoorkeur
Bergamot d'Esperen
Beurre Alexander Lucas
Beurre de Merode
Beurre Hardy
Bonne Louise d'Ávranche
Brederode
Bruine kriekpeer
Clapp's Favourite
Conference
Doyenne du Comice
Emile d’Heyst
Gieser Wildeman
IJsebout
Jut
Kleipeer (Winterjan)
Kruidenierspeer
Legipont (Charneux)
Nouveau Poiteau
Pitmaston Duchesse
SeigneurdÉsperen
Pondspeer
Seigneur d’Esperen
St Remy
Triompe de Vienne
Winterrietpeer
Zwijndrechtse wijnpeer

indien niet leverbaar, dan:
-

aantal stuks

indien niet leverbaar, dan:
-

aantal stuks
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lei-peren (maat 8-10) vers ingebonden*
ras

Indien niet leverbaar, dan:

Aantal stuks

*wanneer u een bepaald ras wenst, dan kunt u het hier invullen. Heeft u geen voorkeur, vul dan in ‘geen rassenvoorkeur’

hoogstam pruimen (maat 8-10)
ras
Pruim, geen rassenvoorkeur
Belle de Louvain
Bleue de Belgique
Czar
Dubbele Boerenwitte
Early Laxton
Italiaanse Kwets KwetsHauszwetsche/Betuwse Kwets
Mirabelle de Nancy
Opal
Reine Claude d'Althan
Reine Claude d'Oullins
Reine Claude van Schouwen
Reine Claude Verte
hoogstam kersen (maat 8-10)
ras
kers, geen rassenvoorkeur
Dubbele meikers
Early Rivers
Kelleriis 16
Klerk
Meikers
Morel
Pater van Mansfeld
Varikse Zwarte
Vroege van Werder (Zeeuwse Bruine)
Zeeuwse Zoete Morel

indien niet leverbaar, dan:
-

aantal stuks

indien niet leverbaar, dan:
-

aantal stuks

walnoot (maat 8-10)
wetenschappelijke naam
Juglans regia
Juglans regia

Nederlandse naam
walnoot, veredeld
walnoot, onveredeld

zwarte moerbei
Morus nigra

zwarte moerbei, halfstam

mispel
Mespilus germanica ‘Westerveld’
Mespilus germanica ‘Westerveld’

mispel, struik
mispel, halfstam

kweepeer
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga

kweepeer Champion, struik
kweepeer Champion, halfstam
Kweepeer Champion, hoogstam

Kwaliteitseisen plantmateriaal
Hoogstamfruit: - NAK-B certificaat, o.a.:
- minimaal 3 gesteltakken
- rechte stam
- geen ziektebeeld
Maten staan boven de betreffende tabel.
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beschermingsmateriaal
Boompaal tamme kastanje,2,50 m, dikte 8-10 cm, duurzaam
Boompaal, onbehandeld (niet duurzaam, alleen voor laanbomen)
Weipaal, tamme kastanje, 1,80m, dikte 8cm
Boomkorf (per stuk), 1,00 x 1,50 m, type Casanet
Boomkorf (rol), 1,5 x 25 m, type Casanet
Boomband autogordel, 4cm breed, 1,90 m lang
Boommanchet

per
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
25 m
Stuk
Stuk

aantal stuks

Bovengenoemde materialen kunnen besteld worden bij één van de onderstaande bedrijven:
(dus niet bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland!)
Boomkwekerij en Groenbedrijf De Fruittuin VOF
L.A. van Liere en A. van Liere
Wemeldingse zandweg 4b
4421 ND Kapelle
Tel. 0113-342944
Fax: 0113-341120
Email:
gdfruittuin@zeelandnet.nl
Website: www.defruittuin.com

Kwekerij Westhof
P.M en J.D.J. van ’t Westeinde
Westhofsezandweg 3
4444 SM ’s Heer-Abtskerke
Tel: 0113-561219
Fax: 0113-563399
Email:
westhof@walnoten.nl
Website: www.walnoten.nl

Boomkwekerij Richard de Bie b.v.
Bredaseweg 15 B
4881 DC Zundert
Tel: 076-5974 051
Fax: 076-5976 800
Mobiel: 06-53285 471
Website: www.bieboom.nl

WILGENPOTEN
U kunt bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) wilgenpoten (niet bewortelde wilgenstekken) bestellen. Deze worden op de
door u gewenste plaats afgeleverd tijdens één van de twee bezorgrondes (1e ronde ca. half december, tweede ronde half maart.
Over de datum van levering wordt u tijdig geïnformeerd)
U kunt uw bestelling doorgeven via info@landschapsbeheerzeeland.nl of via telefoonnummer 0113-230936.
Voor wilgenpoten vraagt SLZ een bijdrage van € 5,- per stuk bij bestellingen onder de 20 stuks. Bij 20 stuks of meer is de prijs
€ 3,- per stuk. De bezorging tijdens de bezorgrondes (alleen in Zeeland) is gratis.
Betaling graag binnen veertien dagen na uw bestelling op bankrekening NL93RABO038.05.17.256 t.n.v. Stichting
Landschapsbeheer Zeeland te Goes, o.v.v. (aantal) wilgenpoten en uw adres.
De bijdrage die SLZ vraagt voor wilgenpoten is een tegemoetkoming in de kosten die het maken en leveren van wilgenpoten met
zich meebrengt. De werkelijke kosten liggen hoger dus mocht u een hoger bedrag willen bijdragen dan zijn we daar erg blij mee.
SLZ levert wilgenpoten van goede kwaliteit. We kunnen echter geen groeigarantie geven.
Meer informatie vindt u hier: https://landschapsbeheerzeeland.nl/brochures/knotwilgen-aanplanten-poot-een-wilg.

Tip:
Via de website van SLZ (www.landschapsbeheerzeeland.nl) is eenvoudig een folder uit te printen met praktische tips voor het
planten van bomen en struiken. Ook zijn hier korte instructie filmpjes te vinden.

Sortimentslijst Boeren planten bomen – Stichting Landschapsbeheer Zeeland – 2019 / 2020

