Als vakblad horen wij vaak klachten
over het gebrek aan creativiteit bij
het opstellen van beplantingsplannen.
Vaak –zo luidt het verwijt- heeft een
boombeheerder of landschapsarchitect
wel een erg kort lijstje van lievelingsbomen. Een eik of es voor het buitengebied en een Liquidambar of Gleditsia
voor de stad. Vakblad Boomzorg doet
beroep op het vakmanschap van een
aantal boomologen en vraagt ‘Wat zijn
uw drie favorieten voor toepassing in
smalle straatjes?’
Auteur: Karlijn Raats

Bomen voor smalle straatjes,
er kan meer dan u denkt!
Gerrit Schalk
Voormalig sortimentsspecialist/keurmeester Naktuinbouw
* Acer platanoides ‘Columnare’
* Prunus sargentiï ‘Rancho’
* Malus ‘Van Eseltine’

Acer platanoides ‘Columnare’ is goed toepasbaar in
een smalle straat in de bebouwde kom. Smal opgaande
boom die ± 12 m hoog wordt met een kroondoorsnede
van 5 m. Heeft niet alleen fris groene blad maar bloeit
ook mooi geel in het voorjaar.
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Prunus sargentiï ‘Rancho’ is goed
toepasbaar in smalle winkelstraten.
Smal opgaande boom die ± 8 – 10
m hoog wordt en een smalle kroon
maakt van 3,5 m breed. Heeft een
hele mooie rode herfstkleur.

Malus ‘Van Eseltine’ is goed toepasbaar in
smalle winkelstraten. Ook een smal opgaande
boom die ± 8 – 10 m hoog wordt en een smalle
kroon maakt van 3,5 m breed. Heeft wit- met
rozegestreepte bloemknoppen zo groot als dikke
kersen die dus al opvallen, waarna de takken
enorme bloempilaren worden.

Sortiment

Jasper Kooij
Boombeheerder gemeente Bellingwedde
• Fagus sylvatica 'Dawyck'
• Quercus robur 'Fastigiata Koster'
• Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

Fagus sylvatica 'Dawyck' is een makkelijke boom,
onderhoudsarm, relatief weinig snoeiwerk, slagingspercentage tot op heden 100 procent. Makkelijke zuilbeuk met donkergroen gezond glimmend blad. Doet
het op praktisch iedere grond. Gemakkelijk te snoeien
zonder dat hij vorm verliest.

Carpinus betulus 'Frans
Fontaine' is sterke boom en
blijft op latere leeftijd toch smal,
"Fastigiata", niet.

Quercus robur 'Fastigiata Koster' is een forsere boom, maar geeft een landschappelijk tintje
aan de openbare ruimte. Blijft op lange termijn
ook smaller dan cultivar 'Fastigiata'. Aanplant
hier is meestal 12-14-16 en met draadkluit.

Pieter van den Berk
Directeur/eigenaar Boomkwekerij Van den Berk
• Corylus colurna 'VDB Obelisk'
• Platanus acerifolia 'Tremonia'
• Ulmus 'Columella'

Corylus colurna 'VDB Obelisk' is de enige stijlopgroeiende Corylus, heeft een mooie bast en is een
weinig eisende boom.

Platanus acerifolia 'Tremonia' is
een sterke en veelzijdige plataan.
De ‘Tremonia’ is de beste steilopgroeiende plataan.

Ulmus 'Columella' is zeer resistent tegen iepenziekte en zeer smal blijvend.
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Sortiment

Martin Tijdgat
Boombeheerder gemeente Wijdemeren
• Magnolia 'Spectrum', 'Galaxy' of 'Red Lucky'
• Tilia americana 'Redmond'
• Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'

Tilia americana 'Redmond'
Te herkennen aan hun steilere takstand en smallere kroon. Een
abuis uit het verleden dat nu mooi uitkomt om ze door elkaar
geplant te zien. Dikkere twijgen, mooi en stevig luisongevoelig
blad dat laat afvalt, zijn de andere kenmerken. Deze kan wel in
smalle straten. Alle linden hebben een machtige geur, zelfs als ze
te weinig nectar geven om bijen en hommels te voeden. De best
geurende is voor mij de Tilia henryana uit Azië, maar de T. americana 'Redmond' doet er niet veel voor onder.
Magnolia 'Spectrum', 'Galaxy' of 'Red
Lucky' Plusjes voor de magnolia zijn hun kleine
formaat, overdadige bloei in voorjaar of zomer
waar, bij de goede hybride, ook nog een machtig mooie geur aan zit. Magnoliabloemen zijn
van 12 tot 25 centimeter breed, afhankelijk
van de gekozen hybride. Ze zijn uit te zoeken
in bloemkleuren van wit, via roze tot dieproodpaars. Een andere hybridisatie geeft diverse
kleuren gele bloemen.

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' Deze pyramidaal
groeiende tulpenboom kan goed hoog worden. Een nog maar
halfwas exemplaar op de Statenweg in Rotterdam gaat al naar
de 12 meter toe. De soort wordt in Europa een meter of 25,
maar of deze cv dat gaat halen? Juist die hoogte en smalle
groeivorm maakt het een boom met een plusje, net als de
fraaie bladvorm, gele bloemen en gele herfstkleur.

Jan P. Mauritz
Unit manager Bomen en Beplanting bij Cyber bv en hofauteur van dit blad
• Acer campestre ‘Green Column’'
• Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II'
• Robinia pseud. 'Pyramidalis'

Acer campestre ‘Green Column’ is een
sterk opgaande, smalle boom waarbij de
lange takken vlak naast de centrale spil, ietwat slingerend, omhoog steken. De takhoek
is ongeveer 30 graden. Een boom met ook
een fraaie oranjegele herfstkleur.

Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II',
een piramidaal opgroeiende boom die zeker in
jeugdfase mooi smal blijft en een fraaie bloeiwijze heeft. Het is in elk geval weer eens wat
anders dan die Rosaceae-bende! De boom is
geïntroduceerd door mijn goede vriend Piet van
der Bom van de Koninklijke ….

Populus tremula ‘Erecta’ Is net als de Acer
campestre ‘Green Column’ een echt smalle,
opgaande boom met een prachtige vorm en
bladvorm en kleur. De lange takken zijn sterk
opgaand en ook met hier en daar een slingertje.
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