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boom Ac Acer capillipes slangenesdoorn 800-1200 4-5 groenwit Meerstammige streepjesbastesdoorn

boom Ad Acer davidii chinese esdoorn 700-900 4 groenwit in iedere goed gedraineerde, wat vochthoudende grond, met voorkeur voor
lichtzure bodem.

boom Ag Acer griseum papieresdoorn 800-1200 600-800 3-4 groengeel Meerstammig. Mooie kaneel bruine afschilferende bast , gevoelig voor verharding.
Voorkeur voor licht zure grond, neutraal, alle, goed gedraineerde grond, niet
kalkrijk. Olijfgroene bladeren in zomer.boom Ap Acer palmatum Japanse esdoorn 700 700 5 paars Trage groeier, decoratieve plant. Prachtig silhouet.

boom Ad Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’ jeffersred esdoorn 1200-1500 800-1000 3-4 groenwit Meerstammig. Groeit op de meeste grondtypes zolang ze niet te kalkrijk zijn.
Hoewel deze soort vrouwelijk is worden zelden of nooit vruchten aangemaakt.

boom Cj Cercidiphyllum japonicum katzuraboom, judasbladboom 800 700 4 Prachtige herfstkleur.

boom Cs Cercis siliquastrum judasboom 600 500-600 4 violet-roze Kies voor meerstammige boom. Weinig vatbaar voor aantastingen.

boom Kp Koelreuteria paniculata zeepboom, Chinese
vernisboom

800 500 7-8 geel Kies voor meerstammige boom. Opvallend late bloei, sierlijke vorm, opvallende
zaaddozen. Beschutte standplaats.

boom Ls Liquidambar styraciflua
(meerstammig)

amberboom (meerstammig) 2000 1200 5 groen Planten in het voorjaar, anders is er kans op vorstschade. Zeer fraaie kurklijsten
sieren de takken.

struik Al Amelanchier lamarckii Drents krentenboompje 500 500 4 wit Kies voor meerstammige struik. Lichtdoorlatend. Eetbare vruchtjes zijn rijp in
augustus.

struik Pp Parrotia persica Perzisch ijzerhout 400-700 500 1-3 helderrood Kies voor meerstammige struik. Solitair, bosrand, architecturale plant,
onderhoudsarme tuin, rotstuin.

struik Rc Rhus chinensis fluweelboom 300-500 300 7-8 Fijne groene bladeren, rode vruchttuilen, mooie herfstkleuren + wortelbegrenzer
zetten

struik Rt Rhus typhina ‘Tiger Eyes’ fluweelboom 300-500 300 7-8 Fijne geelgroene bladeren, roze bladstelen, mooie herfstkleuren + wortelbegrenzer
zetten

boom Cb Carpinus betulus meerstammig haagbeuk 1500
-2000

5 groen-geel Meerstammige soort met dichte kroon. Relatief traag groeiend. Gevoelig voor
schorsbrand. Laat een gevarieerde ondergroei toe.

boom/struik Ma Maackia amuriensis Amur Maackia 800-1200 300 7-8 (geel)wit Meerstammige solitair, licht afschilferende bruine bast, graag op beschutte
standplaats
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