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BEPLANTINGSPLAN

BOOMSOORTEN

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’

Quercus palustris ‘Green pillar’

Smalst groeiende cultivar van de Carpinus betulus.

Zuilvormige boom die ook op latere leeftijd een smalle en gesloten kroon laat zien.

Breedte 2-3m.

Breedte tot 4m.

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Quercus robur ‘Fastigiate Koster’

Middelhoog met een smal kegelvormige tot eironde kroon. Chanticleer is diepwortelend en verankert stevig.

Boom met grove opstaande takken die niet uitzakken, hierdoor onstaat een gesloten zuilvorm die later smal

Geschikt voor aanplant in smallere straten en lanen. Breedte 4-6m

piramidaal wordt. Breedte 3-5m.

Pyrus calleryana ‘Capital’

Tilia x europaea

Compacte groeiwijze met een opgaande, zuilvormige kroonvorm. Bijzonder geschikt voor smalle straten.

Boom met een enigszins variabele, breed piramidale kroonvorm. Breedte 9-10m.

Breedte 3-4m.

