
MEER BOMEN EN MEER 
BOOMSOORTEN VOOR 
ONS KLIMAAT

Bomen zijn een antwoord op de effecten 
van klimaatverandering in de stad. Door 
de juiste soorten goed aan te planten, 
beperken we hittestress, langdurige droogte 
en wateroverlast. Bomen leveren een 
belangrijke bijdrage aan het leefklimaat en 
de biodiversiteit in de stad. Door CO2 op te 
nemen en fijnstof te filteren, zuiveren ze de 
lucht. Door hun schaduw, maar vooral door 
verdamping zorgen bomen voor verkoeling…

Anderzijds hebben de extreme weersom-
standigheden ongetwijfeld invloed op onze 
bomen en planten. In onze tuinen en park-
en zijn de gevolgen daarvan reeds duidelijk 
waar te nemen. Jonge planten verdrogen 
onder het gebrek aan water. De hitte op de 
stammen, soms tot boven de 40°C leidt tot 
schorsbrand. Knoppen en bloemen
bevriezen dan weer door het vroege uitlopen. 
De ziekte en plaagdruk is recentelijk ver-
stoord door verschuiving van de natuurlijke 
vijanden. Hevige onweders en stortbuien 
doen dan weer straten vollopen en bomen 
staan dagenlang onder water. Een antwoord 
hierop zijn klimaatbomen, boomsoorten 

waarvan uit onderzoek en ervaring vast-
gesteld is dat deze bestand zijn tegen de 
toekomst en extremer klimaat. 

Elke boom of plant begint op de boom-
kwekerijen en de opkweek kost meerdere 
jaren. Voor grotere bomen kan dit makkelijk 
12 jaar zijn. Boomkwekers moeten dus de 
toekomst kunnen voorspellen. Door opvolg-
ing van binnen en buitenlands onderzoek en 
is samenspraak met de boomkwekerijsector, 
is hierna volgende lijst tot stand gekomen. 
Alfabetisch zijn de op dit moment het best 
toepasbare soorten opgenomen met een 
korte beschrijving. Deze assortimentslijst is 
bedoeld als suggestie voor aanplant in
tuinen, bedrijfsterreinen, parken en straten 
met aandacht voor het klimaat. 
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Acer campestre ‘Elsrijk’ 
(VELDESDOORN)

middelgrote boom, cultivar met opgaande 
takken, heeft een dichte en gesloten kroon, 
groeit later breder uit, inheemse soort

Acer campestre ‘Lienco’ 
(VELDESDOORN)

smallere kroon, zuilvorm, inheemse soort

Acer cappadocium ‘Rubrum’ 
(KOLCHISCHE ESDOORN)

middelgrote boom, sterk, vijf- tot zevenlobbig 
blad, rode scheuten, groeit goed op vochtige 
grond

Acer xfreemanii ‘Autumn Blaze’ 
grote boom met schitterende herfstkleur, 
verdraagt bodemverdichting, groeit best op 
lichtzure grond

Acer monspessulanum 
(FRANSE ESDOORN)

kleinere boom met kleine blaadjes, voor 
de droger en warmer wordende stedelijke 
omgeving, meerstammig

Acer rubrum ‘October Glory’ 
(RODE ESDOORN)

middelgrote boom, houdt lang zijn blad in de 
herfst, groeit goed in lichtzure grond

Acer rubrum ‘Red Sunset’ 
(RODE ESDOORN)

middelgrote boom, heeft een eironde kroon, 
vraagt een lichtzure grond

Acer rubrum ‘Scanlon’
(RODE ESDOORN)

middelgrote boom, is slanker, verkiest een 
lichtzure grond

Alnus cordata 
(HARTBLADIGE ELS)

grote boom, snelgroeiend, diepe beworteling, 
droogte- en vorstbestendig, inheemse soort

Alnus xspaethii ‘Spaeth’
(HYBRIDE ELS)

snelgroeiende boom tot 15 -20 m hoogte

Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ 
(KRENTENBOOMPJE)

kleine boom met mooie herfstverkleuring, 
donkerrode bessen in de herfst

Amelanchier laevis ‘Ballerina’
(KRENTENBOOMJE)

kleine boom, sterk groeiend, 
goed vruchtdragend

Amelanchier lamarckii 
(AMERIKAANS KRENTENBOOMPJE)

kleine boom, witte bloemen eind april, eetbare 
bessen in juni-juli,  meerstammig uitgroeiend, 
goed bestand tegen zeewind, verdraagt 
vervuilde lucht

Styphnolobium japonicum ‘Regent’ 
(HONINGBOOM)

goed bestand tegen hitte en droogte, 
verdraagt vervuilde lucht

Taxodium distichum 
(MOERASCYPRES)

grote boom, afvallende naalden, aangepast 
aan hoge waterstand

Tetradium daniellii
(BIJENBOOM)

kleine boom, laag vertakkend, bloeiperiode  
augustus-september, bijenplant

Tilia cordata ‘Böhlje’
(WINTERLINDE, ZUILVORM)

kleine boom, klein blad, gevoelig voor hoge 
waterstand, verdraagt vervuilde lucht, 
bijenplant, inheemse soort

Tilia cordata ‘Greenspire’
(WINTERLINDE, SMALLE VORM)

middelgrote boom, weerstand tegen luis-
aantasting, gevoelig voor hoge waterstand, 
bijenplant, inheemse soort

Tilia cordata ‘Rancho’ 
(WINTERLINDE, ZUILVORM)

middelgrote boom, compact weerstand tegen 
luisaantasting, gevoelig voor hoge 
waterstand, bijenplant, inheemse soort

Tilia xeuropaea ‘Euchlora’ 
(KRIMLINDE)

grote boom, overhangende takken, weinig 
gevoelig voor bladluizen, bijenplant

Tilia xeuropaea ‘Pallida’ 
(KONINGSLINDE)

grote boom, hangende takken, gevoelig voor 
hoge waterstand, bijenplant

Tilia tomentosa ‘Brabant’ 
(ZILVERLINDE)

grote boom, goed bestand tegen hitte en 
droogte, gevoelig voor hoge waterstand, 
bijenplant met late bloei, oorsprong
Zuid-Oost Europa

Tilia tomentosa ‘Doornik’
(ZILVERLINDE)

grote boom, goed bestand tegen hitte en 
droogte, gevoelig voor hoge waterstand, 
bijenplant met late bloei, oorsprong
Zuid-Oost Europa

Ulmus ‘Columelle’
(OLM, ZUILVORM)

grote boom, zuilvormig, resistent tegen 
olmenziekte

Ulmus ‘Lobel’
(OLM, ZUILVORM)

grote boom met opgaande takken, goede 
resistentie

Zelkova serrata ‘Green Vase’
(JAPANSE SCHIJNIEP)

middelgrote boom, goed bestand tegen hitte 
en tijdelijke droogte

Carpinus betulus ‘Lucas’ 
(HAAGBEUK ZUILVORM)

kleine boom, zuilvorm, verschilt van ‘Frans 
Fontaine’ en ‘Fastigiata’ door zijn verdord 
blad dat in de winter blijft hangen, ook voor 
hagen, goed in kalkrijke gronden, inheemse 
soort

Castanea sativa
(TAMME KASTANJE)

grote boom, bloeit in juni met geurende
bloemen, de cultivar ‘Lyon’ draagt al snel 
vruchten, in de winter hoge waterstand 
vermijden

Catalpa bignonioides 
(TROMPETBOOM)

laag vertakkend, verdraagt tijdelijke 
droogte, licht vorstgevoelig

Celtis australis 
(NETELBOOM)

middelgrote boom, met lang toegespitste 
bladtop, jonge bomen beschermen tegen 
strenge vorst

Cladrastris kentukea
(GEELHOUT)

oudere bomen zijn goed winterhard, 
diepwortelend, ook als meerstammige boom 
uitgroeiend

Corylus colurna 
(BOOMHAZELAAR)

middelgrote boom, goed bestand tegen 
droogte, volwassen bomen dragen noten die 
vogels aantrekken

Crataegus xlavalleei ‘Carrierei’
(HYBRIDE HANENDOORN)

kleine boom, verdraagt droogte goed, flinke 
doornen en oranje bessen die lang blijven 
hangen

Crataegus  xpersimilis ‘Splendens’ 
(PRUIMBLADIGE MEIDOORN)

in de handel soms onder de naam Crataegus 
crusgalli, ook goed in kalkrijke gronden

Fraxinus americana ‘Autumn Purple’ 
(AMERIKAANSE ES)

grote boom met mooie herfstverkleuring, 
gelijkt sterk op ‘Autumn Applause’

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ 
(SMABLADIGE ES)

grote boom, weinig gevoelig voor Chalara, 
goed bestand tegen de hitte, wijnrode 
herfstverkleuring

Fraxinus ornus ‘Mecsek’ 
(PLUIMES BOLVORM)

kleine boom met een ronde kruin, verdraagt 
goed droge gronden

Fraxinus ornus ‘Obelisk’
(PLUIMES ZUILVORM)

selectie met een sterk opgaande 
zuilvormige groei, verdraagt goed droogte

Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’
(ZACHTE ES)

grote boom, mannelijk, mooie 
herfstverkleuring

Fraxinus pennsylvanica ‘Obelisk’ 
(ZACHTE ES)

middelgrote boom, mannelijk, gele herfstkleur

Ginkgo biloba 
(JAPANSE NOTENBOOM)

grote boom, meestal worden mannelijke 
soorten geplant zoals ‘Princeton Senty’, 
houdt niet van natte gronden, voor de 
ijstijden hier voorkomend

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’
(VALSE CHRISTUSDOORN)

grote boom, pyramidale boom, takken schuin 
ophoog, groeit nog goed bij droogte en hitte

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ 
(VALSE CHRISTUSDOORN)

grote boom, bladeren zijn geel in de lente en 
in de herfst, lichtgroen in de zomer

Heptacodium miconioides 
(ZEVENZONENBOOM)

groeit krachtig, bloeit vanaf de zomer en 
trekt veel bijen en vlinders aan, meerstammig 
uitgroeiend

Koelreuteria paniculata 
(LAMPIONBOOM)

middelgrote boom, bloeit in juli en augustus in 
grote eindstandige pluimen, houdt niet van te 
natte gronden in de winter

Liquidambar styracifl ua 
‘Worplesdon’ 

(AMBERBOOM)
grote boom met mooie herfstverkleuringen, 
verdraagt extreme hitte, neutrale tot zure 
grond, ook voor natte gronden

Liriodendron tulipifera 
(TULPENBOOM)

grote boom, bloeit in mei en juni, tulpvormige 
bloemen, verkiest vochthoudende grond

Magnolia kobus
(KOBUSHI MAGNOLIA)

kleine boom met witte bloemen, bloeit in maart 
en april, zonnige standplaats 

Malus ‘Evereste’ 
(SIERAPPEL)

kleine boom, goede bijenplant, verdraagt 
vervuilde lucht, inheemse soort

Malus ‘Red Obelisk’ 
(SIERAPPEL)

smalle kleine boom met grote rode 
bladeren, grote bloemen en rode vruchtjes, 
goede bijenplant, verdraagt vervuilde lucht, 
inheemse soort

Malus ‘Red Sentinel’
(SIERAPPEL)

opgaande groei, rode vruchtjes, goede 
bijenplant, verdraagt vervuilde lucht, 
inheemse soort

Malus tschonoskii
(WOLAPPEL)

middelgrote boom, vraagt vochthoudende 
grond, bladeren met bijzondere herfstkleur, 
inheemse soort

Mespilus germanica
(MISPEL)

breed uitgroeiende boom, met grillige vorm, 
geschikt voor de particuliere tuinen

Metasequoia glyptostroboides
(MAMMOETBOOM)

zeer grote boom, groeit tot in het water, 
lichtzure grond

Morus alba
(WITTE MOERBEI)

kleine boom, sterk vertakkend, goed bestand 
tegen hitte en droogte

Nyssa sylvatica
(NIMFENBOOM)

grote boom, verdraagt slecht droge grond, 
mooie herfstverkleuring

Ostrya capinifolia 
(EUROPESE HOPBEUK)

middelgrote boom, verdraagt droge 
omstandigheden, oorsprong Zuid-Europa

Parrotia persica
(PERZISCH IJZERHOUT)

middelgrote boom, herfstkleuren, groeit goed 
in lichtzure veengrond

Phellodendron amurense
(AMUR-KURKBOOM)

middelgrote boom, laag vertakt, goed 
droogteresistent, jonge planten zijn vorst-
gevoelig, voor park en particuliere tuinen

Pinus sylvestris 
(GEWONE DEN)

grote boom, wintergroene naalden, 
verdraagt goed hitte en droogte, 
voor zandgronden, inheemse soort

Platanus orientalis ‘Minaret’ 
(OOSTERSE PLATAAN ZUILVORM)

rustig groeiende boom met smalle kroon, 
verdraagt bestrating, strooizout en droogte

Prunus padus ‘Albertii’ 
(VOGELKERS)

middelgrote boom, verdraagt natte grond, 
inheemse soort

Pterocarya fraxinifolia
(VLEUGELNOOT)

grote boom, oudere takken hangen door, 
voor parken en grotere tuinen, altijd met 
kluit planten

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
(CHINESE PERENBOOM)

middelgrote boom, loopt vroeg uit en 
behoudt lang zijn blad

Pyrus calleryana ‘Redspire’
(RODE CHINESE PERENBOOM)

groeit iets smaller, mooie herfstverkleuring

Quercus bimondorum ‘Crimson 
Spire’

(ZUILVORMIGE HYBRIDE EIK)
middelgrote smalle boom, frisgroen blad, 
mooie herfstverkleuring, bestand tegen 
witziekte

Quercus cerris
(MOSEIK)

grote boom, groeit goed in kalkrijke gronden

Quercus frainetto 
(HONGAARSE EIK)

grote boom, goed bestand tegen hitte en 
droogte, oorsprong Zuid- en Oost-Europa

Quercus palustris ‘Green Dwarf’ 
(MOERASEIK, BOLVORM)

kleine boom, groeit goed in vochthoudende 
bodems, verdraagt tijdelijke overstromingen 

Quercus palustris ‘Pingreen’ 
(MOERASEIK, ZUILVORM)

Green Pillar’ groeit goed in vochthoudende 
bodems, verdraagt tijdelijke overstromingen

Quercus petraea 
(WINTEREIK)

grote boom, goed bestand tegen hitte en 
droogte, inheemse soort

Quercus phellos 
(WILGBLADIGE EIK)

grote boom, verdraagt zure grond liefst 
vochthoudend

Quercus robur 
(ZOMEREIK)

grote boom, bestand tegen hitte en droogte, 
verdraagt zeewind en staand water in de 
wintermaanden, inheemse soort

Quercus texana ‘New Madrid’
grote boom, verdraagt natte grond, vorst en 
strooizout

Quercus xwarei ‘Regal Prince’
middelgrote boom, zuilvorm, grijsachtig blad, 
verdraagt natte grond, vorst en strooizout

Sorbus aria ‘Magnifi ca’ 
(MEELBES)

middelgrote boom, bij cultivar ‘Lutescens’ zijn 
de bladeren geel in de lente, geënt op Sorbus 
intermedia nog beter bestand tegen droogte, 
oorsprong Europa

Sorbus aucuparia ‘Sheerwater 
Seedling’ 

(LIJSTERBES)
middelgrote boom, ‘Edulis’ is de eetbare 
cultivar, goed droogteresistent, geeft snel 
resultaten, inheemse soort

Sorbus intermedia ‘Brouwers’ 
(ZWEEDSE MEELBES)

middelgrote boom, verlangt een neutrale 
tot kalkhoudende bodem, diepwortelend en 
verdraagt droogte

Sorbus torminalis
(ELSBES)

middelgrote boom, verdraagt droogte, 
oorsprong centraal Europa


