
CATERSHOFLAAN 
Boomsoorten 

 



Styphnolobium japonicum ‘Regent’  
Honingboom 

- Drachtplant voor 
bijen en/of hommels 

- Hoogte: 15-20m 
- Breedte: 4-6m 
- Bloemen: wit/geel, 

bloeit in juni 
- Herfstkleuring: geel 



Acer Campestre 
Veldesdoorn 

- Drachtplant voor 
bijen en/of hommels, 
waardboom voor 
vlinders 

- Hoogte: 12m 
- Breedte: 4-6m 
- Bloemen: geelgroen, 

bloeit in mei 
- Herfstkleuring: 

roodgeel 



Amelanchier arborea 'Robin Hill’ 
Krentenboom 

- Waardboom voor 
vlinders, 
voedselboom voor 
vogels 

- Hoogte: 5-10m 
- Breedte: 3-4m 
- Bloemen: wit, bloeit 

in april 
- Bessen: donkerrood, 

eetbaar 
- Herfstkleuring: geel, 

rood 



Prunus subhirtella ’Autumnalis Rosea’ 
Wintersierkers 

- Drachtboom voor 
bijen 

- Hoogte: 3-5 m 
- Breedte: 3-5m 
- Bloemen: roos , bloeit 

van januari tot april 
- Bessen: donkerrood, 

eetbaar 
- Herfstkleuring: geel, 

oranjerood 



Sorbus aucuparia 
Wilde Lijsterbes 

- Drachtboom voor 
bijen, waardboom 
voor vlinders, 
voedselboom voor 
vogels 

- Hoogte: 10-15m 
- Breedte: 6-8m 
- Bloemen: wit , bloeit 

van mei tot juni 
- Bessen: rood 
- Herfstkleuring: 

oranjerood 



Cornus mas 
Gele Kornoelje 

- Voedselboom voor 
vogels 

- Hoogte: 6-8m 
- Breedte: 6-8m 
- Bloemen:geel, bloeit 

van mei februari tot 
maart 

- Bessen: rood, eetbaar 
- Herfstkleuring: geel, 

oranje, rood 



Acer negundo 
Vederesdoorn 

- Drachtboom voor 
bijen, waardeboom 
voor vlinders 

- Hoogte: 10-14m 
- Breedte: 8-12m 
- Bloemen:groen-

oranje, trossen, bloeit 
van april tot mei 

- Vruchten: 
sikkelvormig, 
gevleugeld, in trossen 

- Herfstkleuring: rood, 
purper 



Liriodendron tulipifera 
Amerikaanse tulpenboom 

- Drachtboom voor 
bijen, waardboom 
voor vlinders 

- Hoogte: 25-30m 
- Breedte: 10-15m 
- Bloemen:tulpvormig, 

groen met geel en 
oranje, bloeit van juni 
tot juli 

- Kegelvormige 
vruchten 

- Herfstkleuring: geel, 
bruin 



Prunus padus 
Gewone vogelkers 

- Drachtboom voor 
bijen, waardboom 
voor vlinders, 
voedselboom voor 
vogels 

- Hoogte: 5-15m 
- Breedte: 4-18m 
- Bloemen:trosvormig, 

wit, bloeit in april 
- Zwarte bessen 
- Herfstkleuring: geel, 

oranje 



Carpinus betulus 
Haagbeuk 

- Waardboom voor 
meikever, 
voedselboom voor 
vogels 

- Hoogte: 15-20m 
- Breedte: 12-15m 
- Bloemen:groen, 

onopvallend, bloeit 
tussen april en mei 

- nootje 
- Herfstkleuring: geel 



Quercus robur 
Zomereik 

- Waardboom voor 
vlinders, 
voedselboom voor 
vogels 

- Hoogte: 25-30m 
- Breedte: 25-30m 
- Bloemen:groen, 

onopvallend, bloeit in 
mei 

- eikelnoot 
- Herfstkleuring: 

geelbruin 



Tilia Cordata 
Winterlinde 

- Waardboom voor 
vlinders, drachtboom 
voor bijen 

- Hoogte: 20-25m 
- Breedte: 10-15m 
- Bloemen:geel tot 

roomkleurig, bloeit 
van juni tot juli 

- Herfstkleuring: geel 



Euonymus europaeus 
Wilde kardinaalsmuts 

- Voedselboom voor 
vogels 

- Hoogte: 4-6m 
- Breedte: 4-6m 
- Bloemen:groengeel, 

onopvallend, bloeit 
tussen mei en juni 

- Rozerode vruchten 
- Herfstkleuring: rood 



Crataegus monogyna 
Eénstijlige meidoorn 

- Drachtboom voor 
bijen, waardboom 
voor vlinders 

- Hoogte: 6-10m 
- Breedte: 2-5m 
- Bloemen:groengeel, 

onopvallend, bloeit 
tussen mei en juni 

- rode vruchten 
- Herfstkleuring: geel 


