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Project ‘toekomstbomen’ 

Uitgebreide lijst van mogelijke klimaatbomen  
en samenvattende lijst met onze selectie  
Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw, maart 2020 
 
 

Onze selectie van 14 toekomstbomen 
 
1.Acer campestre ‘Elsrijk’    8-12m 
(veldesdoorn) 
middelgrote boom, cultivar met opgaande takken, heeft een dichte en gesloten kroon, groeit later 
breder uit, inheemse soort 
 
2.Alnus cordata  10-15m   
(hartbladige els) 
grote boom, snelgroeiend, diepe beworteling, droogte- en vorstbestendig, inheemse soort 
 
3.Amelanchier lamarckii  10m 
(Amerikaans krentenboompje) 
kleine boom, witte bloemen eind april, eetbare bessen in juni-juli, meerstammig uitgroeiend, goed 
bestand tegen zeewind, verdraagt vervuilde lucht 
 
4.Castanea sativa  30m   
(tamme kastanje) 
grote boom, bloeit in juni met geurende bloemen, de cultivar ‘Lyon’ draagt al snel 
vruchten, in de winter hoge waterstand vermijden 
 
5.Catalpa bignonioides  10-15m 
(trompetboom) 
laag vertakkend, verdraagt tijdelijke droogte, licht vorstgevoelig 
 
6.Ginkgo biloba  20-25m 
(Japanse notenboom) 
grote boom, meestal worden mannelijke soorten geplant zoals ‘Princeton Senty’, 
houdt niet van natte gronden, voor de ijstijden hier voorkomend 
 
7.Gleditsia triacanthos ‘Skyline’  15m 
(valse Christusdoorn) 
grote boom, pyramidale boom, takken schuin ophoog, groeit nog goed bij droogte en hitte 
 
8.Platanus orientalis ‘Minaret’  10-15m 
(oosterse plataan zuilvorm) 
rustig groeiende boom met smalle kroon, verdraagt bestrating, strooizout en droogte 
 
9.Quercus frainetto  20-25m 
(Hongaarse eik) 
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grote boom, goed bestand tegen hitte en droogte, oorsprong Zuid- en Oost-Europa 
10.Quercus petraea  25m 
(wintereik) 
grote boom, goed bestand tegen hitte en droogte, inheemse soort 
 
11.Sorbus aria ‘Magnifica’  8-12m 
(meelbes) 
middelgrote boom, bij cultivar ‘Lutescens’ zijn de bladeren geel in de lente, geënt op Sorbus intermedia 
nog beter bestand tegen droogte, oorsprong Europa 
 
12.Tilia cordata ‘Greenspire’  12-15m 
(winterlinde, smalle vorm) 
middelgrote boom, weerstand tegen luisaantasting, gevoelig voor hoge waterstand, bijenplant, 
inheemse soort 
 
13.Tilia xeuropaea ‘Pallida’  20-30m 
(koningslinde) 
grote boom, hangende takken, gevoelig voor hoge waterstand, bijenplant 
 
14.Ulmus ‘Columelle’  15-18m 
(olm, zuilvorm) 
grote boom, zuilvormig, resistent tegen olmenziekte 
 
 
 
 

Uitgebreide lijst van mogelijke toekomstbomen 
 
Acer campestre ‘Elsrijk’    8-12m 
(veldesdoorn) 
middelgrote boom, cultivar met opgaande takken, heeft een dichte en gesloten kroon, groeit later 
breder uit, inheemse soort 
 
Acer campestre ‘Lienco’  6-10m 
(veldesdoorn) 
smallere kroon, zuilvorm, inheemse soort 
 
Acer cappadocium ‘Rubrum’  10-15m 
(Kolchische esdoorn) 
middelgrote boom, sterk, vijf- tot zevenlobbig blad, rode scheuten, groeit goed op vochtige grond 
 
Acer xfreemanii ‘Autumn Blaze’  12-15m 
grote boom met schitterende herfstkleur, verdraagt bodemverdichting, groeit best op lichtzure grond 
 
Acer monspessulanum  6-10m 
(Franse esdoorn) 



Project toekomstbomen, 2020   

3 
 

kleinere boom met kleine blaadjes, voor de droger en warmer wordende stedelijke omgeving, 
meerstammig 
 
Acer rubrum ‘October Glory’  15-18m   12mb 
(rode esdoorn) 
middelgrote boom, houdt lang zijn blad in de herfst, groeit goed in lichtzure grond 
 
Acer rubrum ‘Red Sunset’  15m   12mb 
(rode esdoorn) 
middelgrote boom, heeft een eironde kroon, vraagt een lichtzure grond 
 
Acer rubrum ‘Scanlon’  8-10m 
(rode esdoorn) 
middelgrote boom, is slanker dan bovengenoemde soort, verkiest een lichtzure grond 
 
Alnus cordata  10-15m   
(hartbladige els) 
grote boom, snelgroeiend, diepe beworteling, droogte- en vorstbestendig, inheemse soort 
 
Alnus xspaethii ‘Spaeth’  15-20m   
(hybride els) 
snelgroeiende boom tot 15 -20 m hoogte 
 
Amelanchier arborea ‘Robin Hill’  5-10m 
(krentenboompje) 
kleine boom met mooie herfstverkleuring, donkerrode bessen in de herfst 
 
Amelanchier lamarckii  10m 
(Amerikaans krentenboompje) 
kleine boom, witte bloemen eind april, eetbare bessen in juni-juli, meerstammig uitgroeiend, goed 
bestand tegen zeewind, verdraagt vervuilde lucht 
 
Carpinus betulus ‘Lucas’  10m 
(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  30m   
(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  10-15m 
(trompetboom) 
laag vertakkend, verdraagt tijdelijke droogte, licht vorstgevoelig 
 
Celtis australis  10-15m 
(netelboom) 
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middelgrote boom, met lang toegespitste bladtop, jonge bomen beschermen tegen strenge vorst 
 
Cladrastis kentukea  8-10m 
(geelhout) 
oudere bomen zijn goed winterhard, diepwortelend, ook als meerstammige boom uitgroeiend 
 
Corylus colurna  15-20m 
(boomhazelaar) 
middelgrote boom, goed bestand tegen droogte, volwassen bomen dragen noten die vogels aantrekken 
 
Crataegus xlavalleei ‘Carrierei’  5-7m 
(hybride hanendoorn) 
kleine boom, verdraagt droogte goed, flinke doornen en oranje bessen die lang blijven hangen 
 
Crataegus xpersimilis ‘Splendens’  6m 
(pruimbladige meidoorn) 
in de handel soms onder de naam Crataegus crusgalli, ook goed in kalkrijke gronden 
 
Fraxinus americana ‘Autumn Purple’  15-18m  12-15mb 
(Amerikaanse es) 
grote boom met mooie herfstverkleuring, gelijkt sterk op ‘Autumn Applause’ 
 
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’  15m 
(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’  6-10m 
(pluimes zuilvorm) 
selectie met een sterk opgaande zuilvormige groei, verdraagt goed droogte 
 
Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’  14-16m  5-7mb 
(zachte es) 
grote boom, mannelijk, mooie herfstverkleuring 
 
Ginkgo biloba  20-25m 
(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’  15m 
(valse Christusdoorn) 
grote boom, pyramidale boom, takken schuin ophoog, groeit nog goed bij droogte en hitte 
 
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’  5-10m 
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(valse Christusdoorn) 
grote boom, bladeren zijn geel in de lente en in de herfst, lichtgroen in de zomer 
 
Koelreuteria paniculata  5-10m 
(lampionboom) 
middelgrote boom, bloeit in juli en augustus in grote eindstandige pluimen, houdt niet van te natte 
gronden in de winter 
 
Liquidambar styraciflua  15m 
‘Worplesdon’ 
(amberboom) 
grote boom met mooie herfstverkleuringen, verdraagt extreme hitte, neutrale tot zure grond, ook voor 
natte gronden 
 
Liriodendron tulipifera  20-25m 
(tulpenboom) 
grote boom, bloeit in mei en juni, tulpvormige bloemen, verkiest vochthoudende grond 
 
Magnolia kobus  10m 
(kobushi magnolia) 
kleine boom met witte bloemen, bloeit in maart en april, zonnige standplaats 
 
Morus alba  10-15m 
(witte moerbei) 
kleine boom, sterk vertakkend, goed bestand tegen hitte en droogte 
 
Nyssa sylvatica  20m 
(nimfenboom) 
grote boom, verdraagt slecht droge grond, mooie herfstverkleuring 
 
Ostrya carpinifolia  15-18m 
(Europese hopbeuk) 
middelgrote boom, verdraagt droge omstandigheden, oorsprong Zuid-Europa 
 
Parrotia persica  5-7m 
(Perzisch ijzerhout) 
middelgrote boom, herfstkleuren, groeit goed in lichtzure veengrond 
 
Phellodendron amurense  12m 
(Amur-kurkboom) 
middelgrote boom, laag vertakt, goed droogteresistent, jonge planten zijn vorstgevoelig, voor park en 
particuliere tuinen 
 
8.Platanus orientalis ‘Minaret’  10-15m 
(oosterse plataan zuilvorm) 
rustig groeiende boom met smalle kroon, verdraagt bestrating, strooizout en droogte 
 
Prunus padus ‘Albertii’  8-10m 
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(vogelkers) 
middelgrote boom, verdraagt natte grond, inheemse soort 
 
Pterocarya fraxinifolia  15-20m 
(vleugelnoot) 
grote boom, oudere takken hangen door, voor parken en grotere tuinen, altijd met kluit planten 
 
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’  8-12m 
(Chinese perenboom) 
middelgrote boom, loopt vroeg uit en behoudt lang zijn blad 
 
Pyrus calleryana ‘Redspire’  8-12m 
(rode Chinese perenboom) 
groeit iets smaller, mooie herfstverkleuring 
 
Quercus bimundorum   
‘Crimson Spire’  12-14m 
(zuilvormige hybride eik) 
middelgrote smalle boom, frisgroen blad, mooie herfstverkleuring, bestand tegen witziekte 
 
Quercus cerris  20-25m 
(moseik) 
grote boom, groeit goed in kalkrijke gronden 
 
Quercus frainetto  20-25m 
(Hongaarse eik) 
grote boom, goed bestand tegen hitte en droogte, oorsprong Zuid- en Oost-Europa 
 
Quercus palustris ‘Pringreen’  12-18m  3mb 
(moeraseik, zuilvorm) 
Green Pillar’ groeit goed in vochthoudende bodems, verdraagt tijdelijke overstromingen 
 
Quercus petraea  25m 
(wintereik) 
grote boom, goed bestand tegen hitte en droogte, inheemse soort 
 
Quercus phellos  15-20m 
(wilgbladige eik) 
grote boom, verdraagt zure grond liefst vochthoudend 
 
Quercus robur  30m 
(zomereik) 
grote boom, bestand tegen hitte en droogte, verdraagt zeewind en staand water in de wintermaanden, 
inheemse soort 
 
Quercus texana ‘New Madrid’   20-25m 
grote boom, verdraagt natte grond, vorst en strooizout   geen verharding 
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Quercus xwarei ‘Regal Prince’   12-18m  
middelgrote boom, zuilvorm, grijsachtig blad, verdraagt natte grond, vorst en strooizout  geen 
verharding 
 
Sorbus aria ‘Magnifica’  8-12m 
(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’  8-10m 
(lijsterbes) 
middelgrote boom, ‘Edulis’ is de eetbare cultivar, goed droogteresistent, geeft snel resultaten, inheemse 
soort 
 
Sorbus intermedia ‘Brouwers’  8-10m 
(Zweedse meelbes) 
middelgrote boom, verlangt een neutrale tot kalkhoudende bodem, diepwortelend en verdraagt droogte 
 
Sorbus torminalis   10-15m 
(elsbes) 
middelgrote boom, verdraagt droogte, oorsprong centraal Europa 
 
Styphnolobium japonicum ‘Regent’  10-12m 
(honingboom) 
goed bestand tegen hitte en droogte, verdraagt vervuilde lucht 
 
Tetradium daniellii   10-12m 
(bijenboom) 
kleine boom, laag vertakkend, bloeiperiode augustus-september, bijenplant 
 
Tilia cordata ‘Böhlje’  18-20m 
(winterlinde, zuilvorm) 
kleine boom, klein blad, gevoelig voor hoge waterstand, verdraagt vervuilde lucht, bijenplant, inheemse 
soort 
 
Tilia cordata ‘Greenspire’  12-15m 
(winterlinde, smalle vorm) 
middelgrote boom, weerstand tegen luisaantasting, gevoelig voor hoge waterstand, bijenplant, 
inheemse soort 
 
Tilia cordata ‘Rancho’  10-12m 
(winterlinde, zuilvorm) 
middelgrote boom, compact weerstand tegen luisaantasting, gevoelig voor hoge waterstand, bijenplant, 
inheemse soort 
 
Tilia xeuropaea ‘Euchlora’  20m   6-8mb 
(krimlinde) 
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grote boom, overhangende takken, weinig gevoelig voor bladluizen, bijenplant 
 
Tilia xeuropaea ‘Pallida’  20-30m 
(koningslinde) 
grote boom, hangende takken, gevoelig voor hoge waterstand, bijenplant 
 
Ulmus ‘Columelle’  15-18m 
(olm, zuilvorm) 
grote boom, zuilvormig, resistent tegen olmenziekte 
 
Ulmus ‘Lobel’  15-18m 
(olm, zuilvorm) 
grote boom met opgaande takken, goede resistentie 
 
Zelkova serrata ‘Green Vase’  10-12m 
(Japanse schijniep) 
middelgrote boom, goed bestand tegen hitte en tijdelijke droogte 


