Hoogwaardige kwaliteit

Miralda Lauwen, telefoniste:

“Dagelijks sta ik in contact
met klanten en collega’s.
Dat maakt mijn werk leuk
en afwisselend”
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bomen
Boomkwekerij Udenhout is een modern familiebedrijf met meer dan 125 jaar
ervaring in het grootbrengen van bomen. Wij leveren met zorg gekweekte
laan- en parkbomen van hoge kwaliteit; zowel lichte als zwaardere maten.
Onze kwekerij strekt zich uit over 180 hectare leemhoudende zandgrond in
de omgeving van Udenhout. Op deze vruchtbare bodem cultiveren wij op
voornamelijk biologische wijze meer dan 600 verschillende boomsoorten.

Met bossen tegelijk
Als één van de grootste en meest toonaangevende boomkwekerijen
van Nederland zijn wij in staat om aanzienlijke hoeveelheden bomen
tegelijkertijd af te leveren. Wij hebben veel ervaring met omvangrijke orders.
Onze bomen worden onder meer aangeplant bij de aanleg van parken,
woonwijken en grootschalige infrastructurele projecten.

Voor al uw groenvoorzieningen
Wanneer wij een boom niet in onze eigen kwekerij hebben staan, dan
kunnen wij deze alsnog leveren dankzij een uitgebreid netwerk van
gerenommeerde binnen- en buitenlandse kwekers. Behalve voor bomen
kunt u bij ons terecht voor alles op het gebied van groenvoorziening;
waaronder struiken, bloembollen en siergras.

Uitgebreide service
Bij Boomkwekerij Udenhout bent u altijd verzekerd van optimale en
persoonlijke service. Wij garanderen een snelle en zorgvuldige levering
van uw bestelling. Onze professionele medewerkers staan u graag bij met
vakkundig advies en wij bieden een uitstekende nazorg.

Bomen

BOEK

Goed voor mens en milieu
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan centraal
bij Boomkwekerij Udenhout. Al onze bomen voldoen aan het Milieukeur.
Wij vinden dat iedereen een kans op de arbeidsmarkt verdient; daarom
werkt Boomkwekerij Udenhout samen met diverse sociale werkplaatsen,
waaronder de Diamant-groep in Tilburg.
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Ons Bomenboek biedt het complete
assortiment, overzichtelijk weergegeven
met alle relevante specificaties.
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ACER

ACER fam. Sapindaceae

fam. Sapindaceae

A

Esdoorn

Acer platanoides ‘Cleveland’

Acer platanoides ‘Columnare’

Acer platanoides ‘Drummondii’

Acer platanoides ‘Emerald Queen’

Acer platanoides ‘Fairview’

Acer platanoides ‘Globosum’

Van het geslacht Acer zijn een 115-tal soorten bekend in Europa,
Azië en Noord-Amerika. Van verschillende soorten bestaan
bovendien een groot aantal cultuurvormen en selecties. Esdoorns
worden voornamelijk geplant vanwege hun sierlijke loof, waarvan
bij sommige soorten de herfstkleur opvallend is. In onze kwekerij
worden uiteraard lang niet alle soorten gekweekt, maar van
meerdere soorten worden goede cultuurvormen en vooral ook
selecties gekweekt op vegetatieve wijze om de goede vorm te
handhaven. Dit biedt de mogelijkheid bomen te leveren waarvan
een blijvende uniformiteit verzekerd is, wat natuurlijk voor weg-,
laan- en straatbeplantingen van groot belang is. Op goede gronden
vormen de esdoorns een diepgaand wortelstelsel, waardoor de
verankering over het algemeen zeer goed is. Ze groeien goed op
allerlei grondsoorten, als deze niet te nat zijn. In het algemeen
vragen zij voedselrijke bodems, terwijl de meeste soorten kalk in
de bodem prefereren, met uitzondering van Acer rubrum en de
Japanse esdoorns. Esdoorns verdragen slechts lichte schaduw.
Acer campestre vertoont echter op schaduwrijke plaatsen nog
een redelijke groei en wordt dan ook vaak gebruikt als tussen- en
onderbeplanting, in singels en struwelen e.d.. Door de vroege en
sterke sapstroom moeten esdoorns nooit in het voorjaar worden
gesnoeid, omdat zij dan sterk gaan bloeden. Snoeien vroeg in de
winter (januari) of in de late zomer (eind augustus-september).

buergerianum
Herkomst China. Grote struik of middelgrote smalle boom. Hoogte 9 m. In China
vaak als meerstammige struik met ronde habitus. Laat zich makkelijk met 1 stam
kweken. Donker groen karakteristiek, 3-lobbig blad. Prachtige herfstverkleuring
van bronsgeel naar roodpaars (afhankelijk van de standplaats). Beste
herfstverkleuring op iets zurige gronden. Groeit het best op goed doorlatende
gronden. Gebruik als solitair. Niet geschikt voor aan de kust.
Acer platanoides ‘Princeton Gold’

Acer platanoides ‘Royal Red’

campestre Veldesdoorn, Spaanse aak

Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’

BomenBOEK

Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’

Acer pseudoplatanus ‘Negenia’

Acer pseudoplatanus ‘Rotterdam’
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Herkomst Europa, West-Azië; in Nederland inheems. Vormt een middelgrote
boom van 8-12 m hoog. Onregelmatige, rondachtige kroon, die bij de soort erg
variabel van vorm is. Blad 3-5-lobbig, lichtgroen, loopt vaak roodachtig uit, gele
herfstkleur. Verdraagt zon en schaduw. Laat zich goed snoeien, bruikbaar voor
haagvorming. Bestand tegen uitlaatgassen en strooizout. Voor wegbeplantingen
en landschappelijke aanplant.

campestre ‘Elegant’
In 1992 geselecteerd uit zaailing onderstammen op de kwekerij. Ten aanzien van
boomvorm, takstand en gezondheid is deze cultivar een verbetering ten opzichte
van A. campestre ‘Elsrijk’. Groeiwijze eivormig. Blad diep ingesneden. Spintvrij en
vrijwel vrij van meeldauw en galmijt.

Acer campestre
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Rolf in ’t Groen, logistiek medewerker:
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“De uitdaging om elke dag
weer de logistieke puzzel
op te lossen: dat vind ik
het mooiste onderdeel van
mijn werk”

1

Uitgestrekt
en gevarieerd
assortiment

Bomen
Acer freemanii
‘Armstrong Two’

± 12/14 m

Ons bomenaanbod is zo groot: u zou er bijna in
verdwalen. Voor een compleet overzicht van onze
producten verwijzen wij u graag naar ons Bomenboek
en onze Bomenwaaier.

Vorm

Hoogte

SGS
04
0

In deze hardcover catalogus vindt u beschrijvingen
van ruim 1.000 boomsoorten en variëteiten. Het
Udenhoutse Bomenboek is kleurrijk geïllustreerd en
voorzien van professionele aanbevelingen, adviezen en
tips.

out-trees.nl
Tilia m
ongolica
‘Buda’

www.udenh

Bomenwaaier

Transparantie

Herfstkleur

‘Armstrong Two’ is een
hybride van Acer rubrum en
Acer saccharinum. Van beide
ouders hebben ze de positie
ve
eigenschappen gecombineer
d;
de goede groeikracht van Acer
saccharinum en de prachtige
uitbundige herfstverkleuring
van de Acer rubrum. Esdoorns
worden vaak gekozen vanwe
ge
hun sierlijke loof, waarbij de
herfstkleur van de ‘Armstrong
Two’ zeer opvallend is.
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Acer freemanii ‘Armstrong Two’
is een
verbetering van Acer freema
nii ‘Armstrong’.
Deze snelgroeiende cultivar
blijft nog smaller
en vormt uiteindelijk een redelij
k dun vertakte,
opgaande, zuilvormige kroon.
Het blad is lichtgroen,
de onderzijde iets wat blauw
ig getint. De herfstkleur
is oranje-rood, die nog intens
er is na warme zomers
wanneer er nog meer bladsu
ikers
De bloei is in rode bloemtuilen zijn ontwikkeld.
in maart-april.
± 6/7 m Deze cultivar vormt geen
vruchten/zaden. De
vermeerdering vindt plaats door
middel van stekken,
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De handzame Bomenwaaier biedt een duidelijk
overzicht van de nieuwste en meest populaire
boomsoorten in ons assortiment.
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Gerealiseerde
projecten
Boomkwekerij Udenhout is uw betrouwbare partner bij
projecten waarbij grote hoeveelheden laan- en parkbomen
nodig zijn. U vindt onze bomen terug in diverse
toonaangevende projecten in binnen- en buitenland.
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Het Rood-Klooster in Oudergem
(Brussel, België) is na jarenlange
restauratie in volle glorie
hersteld. Wegens haar uniek
karakter, pittoresk landschap en
toegangspoort tot het Zoniënwoud,
is het een populaire plaats voor
wandelaars.

Corné Leenders, Sales Nederland:

“Bomen zijn
prachtproducten. Ik vind
het fijn om klanten bij
groeien?
te staan met advies en Snoeien of laten
Snoeien of laten gro
in teamverband mooie
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en grondi
Snoeien of laten
groeien?gedegen
projecten te realiseren”
bomen tot in de hemel groeien. Toch weet u
onze kwaliteiten om
Als ondernemer wilt u graag dat bij u de
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bomen tot in de hemel groeien. Toch weet u

onze kwaliteiten om met u mee te denken en

dat een boom alleen mooi kan groeien door

u te voorzien van de juiste adviezen, onder-

hem op vakkundige wijze te onderhouden en

regelmatig te snoeien. Uw tuinadviseur kan u
daar alles over vertellen.

Bij De Beer staan we u ook graag bij voor

Kantoor Oisterwijk
Moergestelseweg 16
5062 JW Oisterwijk
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inzichten, juist in deze economisch moeilijker

tijden. Wij doen dit op onze eigen persoonlijke
en vertrouwde wijze. Dat zit in onze natuur.
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Het Witte Lint is een ontwerp
aar alles
over vertellen.
voor de rondweg bij Zutphen. Een
landschapskunstwerk
datgraag
in 2016 bij voor
j De Beer
staan we u ook
gerealiseerd wordt langs de N348.
Het bestaat uit een lage dijk en
een rij scheefstaande Meidoorns,
gestut door witte palen. Het Witte
Lint is een ontwerp van beeldend
kunstenaar Erick de Lyon en
landschapsarchitect Ronald
Rietveld.
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Zorgvuldige
aflevering
Boomkwekerij Udenhout staat garant voor een professionele
en zorgvuldige aflevering van uw bestelling. Wij houden de tijd
tussen het rooien en afleveren van de boom zo kort mogelijk. In
onze moderne geconditioneerde loods maken wij uw bestelling
klaar voor transport. Om een optimale conditie van uw bomen
en planten te waarborgen, zorgen wij voor regelmatige
controles tijdens de gehele orderverwerking. Eenmaal op locatie
is elke vrachtwagen in staat om de bomen en heesters geheel
zelfstandig te lossen.

Landbouw Boomkwekerij en Cultuurtechniek
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Denis Mulders bv is al
meer dan 50 jaar een
toonaangevend bedrijf
in de boomkwekerij en
cultuurtechnische sector.
Gespecialiseerd in het
verplanten van grote
bomen in het gehele land
en daarbuiten. Grote
capaciteit in het boren of
ponsen van plantgaten in
verschillende maten. Grote
portaaltractor voor planten
tot 3 meter hoog met
diverse mogelijkheden.

T 013-5282674 F 013-5287273 W www.muldersbv.nl E info@muldersbv.nl Oisterwijkseweg 3 5076 ND Haaren

Uw logistieke partner voor:
— Distributievervoer
— Direct transport
— Warehousing
— Webshoplogistiek
Sprendlingenstraat 57
5061 KM Oisterwijk
T +31 (0)13 528 70 70
F +31 (0)13 528 53 51

The

info@speedliner.nl
www.speedliner.nl

in your logistics
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Zeusstraat 3 | 5048 CA | Tilburg | Tel.: 013-5788300

Franky Vandeputte, Sales België:

“Bomen zijn mijn passie!”

www.versteijnen.nl

Klaar voor
de toekomst
Speciaal voor het verwerken van heesters, vaste planten, bosen haagplantsoen hebben wij in 2012 een hypermoderne
loods met computergestuurde klimaatbeheersing in gebruik
genomen. Deze loods heeft een vloeroppervlak van 2250 m2 en
een inhoud van 18850 m3.
Als bedrijf blijft Boomkwekerij Udenhout continu groeien en
innoveren. Wij streven naar een verdere uitbreiding van ons
klantenbestand in heel Europa. Ook in de toekomst blijven
wij garant staan voor hoge kwaliteit groenproducten en een
uitstekende dienstverlening.

Thomas de Ruijter, Sales Nederland:

“Wij bouwen aan een
groene toekomst: als
collega’s onder elkaar en
natuurlijk samen met onze
opdrachtgevers”

10
Compierekade 3 2771 VV BOSKOOP
Tel: 0172-213321 Mob: 06 - 51322228 Fax: 0172-211667
E-mail: info@aquasifra.nl Website: www.aquasifra.nl

Boomrooierij Weijtmans
meer dan bomen rooien

Onze telescoopkranen in actie

Geen stortkosten, maar opbrengst houtchips

Afvoeren snoeihout ook vanaf uw werklocatie

Bomen rooien
Bomen snoeien

Haar lange bestaan heeft Boomrooierij Weijtmans mede te danken aan
innovatief en duurzaam ondernemen. Wij gebruiken alleen materialen en

Stobben frezen / rooien
Transport
In- en verkoop van hout
Advies
Aanbrengen verankeringen

brandstoffen die aan strenge milieu-eisen voldoen.
Natuurlijk investeert Boomrooierij Weijtmans ook in een economische

Inkoop houtsnippers
Afvoeren snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 9

tot een hoogte van 32 meter takken vast

eigen vrachtwagens en kunnen u daarom

kunnen pakken en afzagen, voor veilig en

altijd direct helpen. Het merendeel bestaat

gecontroleerd werken.

toekomst: biobased economy. Zo leveren wij o.a. houtchips aan locale
centrales voor de ontwikkeling van groene producten.

uit Euro-V en EEV-voertuigen die aan de
strengste milieu-normen voldoen en ook

Onze opdrachtgevers zijn particulieren,

in te zetten zijn in stedelijk gebied. Twee

bedrijven, instellingen en de overheid.

Euro-VI auto’s zijn in bestelling.

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertiﬁceerd iepen verwijderaar. Erbo erkend,

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarbij

VCA**, NEN, ISO 9001 en Groenkeur

klimmers overbodig zijn en waarmee we

gecertiﬁceerd.
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De ladder van Lansink - Kringloop CEI

Kreitenmolenstraat 175
5071 BD Udenhout

Leveren van houtsnippers aan locale centrales

Tel. 013-51114 83
Fax 013-511 43 73

algemeen@weijtmans.nl
www.boomrooierijweijtmans.nl

Concept: JS Media Tools A/S • 61766 • www.jsnederland.nl

Bezoekadres:
Schoorstraat 23
5071 RA Udenhout
Nederland
Postadres:
Postbus 31
5070 AA Udenhout
Nederland
T +31 (0)13 511 7500
F +31 (0)13 511 7501
E info@udenhout-trees.nl
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www.udenhout-trees.nl
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