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Bomenroute Noord-Oost De Bilt
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Voorwoord
Deze route is gemaakt in voorjaar/zomer 2021 en beschrijft de voornaamste bomen langs de straten
en enkele markante bomen in voortuinen en pleinen.
Achterin dit document staat een overzicht. De nummers daarbij staan ook in de plattegronden.

Leeswijzer
In de beschrijving staan tussen haakjes nummers. De vetgedrukte nummers verwijzen naar de lijst
achterin het document, de nummers achter de foto’s naar het nummer van de foto. Deze kan elders
in de tekst staan. Ook kan er tussen haakjes een nummer staan met de aanduiding Fig.: voor het
nummer. Dan is er ook een figuur opgenomen.
Daarnaast zijn er ook nog niet geïdentificeerde bomen: (?) of bomen waarvan de soort niet duidelijk
is. Graag je aanvullingen en/of suggesties.

Disclaimer
De lijst omvat niet alle bomen in de wijk. Het is mogelijk dat bepaalde informatie niet helemaal juist
is. Heb je suggesties voor verbetering en/of aanvulling laat het weten via info@noordoostdebilt.nl.
Veel plezier met de wandeling (die ook makkelijk in delen gedaan kan worden).

Bronnen:
Loofbomen in en buiten het bos 2,D.E. Boeijink, M. de Geus en B. Schaik,
Ed: D. Coutinho, Muiderberg, 1992.
Nederlandse dendrologie, B.K. Boom,12e druk
H. Veenman & zonen BV, Wageningen, 1982.
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Zie voor de route Plattegrond 1 pagina 5
Start Hoek Looijdijk- Soestdijkseweg Zuid. We lopen langs Soestdijkseweg Zuid naar het
noorden/Groenekanseweg
Op de hoek Akker/Soestdijkseweg zie je twee Magnolia’s (13; Foto 2C) die vroeg in het voorjaar in
april-mei prachtig bloeien. De meeste magnolia’s in Nederland zijn kruisingen. De bomen komen
oorspronkelijk uit Zuid-Oost Azië of Noord-Amerika. Er staan ook een berk (10; Foto 8C) en twee
meelbessen (27; Foto 10A). Deze bomen hebben bladen die iets wittig zijn aan de onderkant.
Iets verder vind je een meidoorn (21; Foto 6A) en een roodbladig Drents krenteboompje (28; Foto
12C). Bij huisnummer 43A staat een grote Valse Christusdoorn (23; Foto 1A en 12B). Deze boom
heeft niet alleen grote doorns op de takken, maar zelfs langs de stam. Bij de oprit van nr 47 staan
twee grote berken (10; Foto 8C).

Foto 1A Valse christusdoorn

Foto 1B Slangenden

Bij de Kerk nemen we het pad richting Laan 1813
Aan het begin van het pad vind je links een hoge gewone esdoorn (2A; Foto 3B en C & Fig. 5). Op het
kerkterrein vier grote Hollandse lindes (4B; Foto 5C) en een hoge Californische cipres, in de
volksmond conifeer(14A; Foto 5B). Op de hoek met Laan 1813 zie je links – dicht op elkaar – een
gewone esdoorn (2A; Foto 3B & Fig. 5) en een gewone es (7A; Fig. 2A). In het middenplantsoen van
Laan 1813 staan vijf bijzondere, grote eiken (Fig. 1). De eerste twee zijn Hongaarse eiken (1D; Fig. 1C)
met grote gelobde bladeren. De volgende drie bomen zijn gezaagdbladige eiken (1F; Fig. 1D).

Foto 2A Beuk met beukennootjes Foto 2B Beukenlaan
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Aan de overkant zie je in twee tuinen slangendennen (9; Foto 1B en Foto 19A). Deze dennen zijn
tweehuizig, dat wil zeggen dat er mannelijke- en vrouwelijke bomen zijn. De bomen aan Laan 1813
dragen vrouwelijke kegels. Het is een oud geslacht coniferen dat al in de Jura (dinosaurustijd)
voorkwam. In de Van Limburg Stirumweg staan twee berken (10; Foto 8C) met witte stammen.

Plattegrond 1
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Op de hoek van de Van der Duyn van Maasdamweg zie je een nog te identificeren boom: een
Japanse kurkboom; Phellodendron japonicum of Bijenboom; Euodia hupehensis (?; Foto 19BC) en een
treurberk: Betula pendula cv Tristis (10; Foto 19D). Iets verderop langs de Van der Duyn van
Maasdamweg staan een gewone esdoorn (2A; roodblad variëteit; Foto 3B en C) nog een berk (10;
Foto 8C) en twee Californische cipressen (14A; Foto 5B).
In het smalle deel van het plantsoen Laan 1813 vind je een zestal berken (10; Foto 8C) met een kleine
Hollandse linde (4B; Foto 11A) aan het einde.

Figuur 1: Eiken
Ook in de tuinen tegenover het plantsoentje staan mooie bomen: de Californische cipres (14A), een
rode suikeresdoorn (2F; met rood blad; Fig. 5F) en een cipres (31).
Aan het fietspad langs de Soestdijkseweg Zuid staan beuken (11B; Foto 2; Fig. 4). Tussen de wat
grotere exemplaren ook recent aangeplante bomen, waardoor er weer een echte beukenlaan
ontstaat. Mooie statige beukenlanen (Foto 2 B) kun je vinden aan de overkant van de weg in
Houdringe en Beukenburg. Deze lanen worden gekenmerkt door de ronde grijsachtige, gladde

© Roel de Weger

6

stammen van de beuken. Beuken bloeien vroeg in het voorjaar en vormen stekelige nootjes met
daarin beukennootjes (Foto 2A).
We lopen verder over de Soestdijkseweg Zuid langs Service flat De Akker
Op de hoek van het grasveld voor de serviceflat zie je eerst twee zomereiken (1A; Foto 18A; Fig. 1).
Iets verder links staan drie bomen zo dicht bij elkaar dat het één grote boom lijkt. Het zijn roodbladige of rode of bruine beuken (11B; Fagus sylvatica var. Atropunicea; Fig. 4). Tegenover de
beuken in de Van Hogendorpweg vind je een aantal grove dennen (19; Foto 9C) en een Drents
krenteboompje (28; Foto 12C). En iets verder in de Van Hogendorpweg een ratelpopulier (24C; Foto
19E).Ook staan er een eindje verderop, op het grasveld voor de serviceflat, drie Japanse sierkersen
(6; Foto 8A en B) die in het voorjaar met prachtig roze bloemen bloeien. Op het laatste stuk ook nog
een grote rode beuk (11B).

Foto 3A Atlasceder

Foto 3B Bloeiende esdoorn

Foto 3C Esdoornvleugeltjes

Figuur 2: Essen
We slaan links af de Groenekanseweg op
Op de hoek van de Groenekanseweg staan een grote Trompetboom (5; Foto 9A en B) en twee (links
en rechts) gewone esdoorns (2A; Foto 3B en C). Langs de oprit naar de serviceflat zie je acht kleine
goudiepen (25C; Foto 5A). Eindje verderop, op het grasveld langs de Groenekanseweg, ook nog een
atlasceder (26; Foto 19F) en drie gewone essen (7A; Fig 2A). Vervolgens staan daar ook nog, dicht op
elkaar, een rode paardekastanje (12B; Foto 4C) naast twee beuken (11B; Fig. 4) en een zomereik (1A;
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Foto 18A; Fig. 1A).Langs de Groenekanseweg vind je voornamelijk zomereiken (1A; Foto 18A; Fig 1A).
Een bijzondere eik staat op de hoek met de Akker: een Scharlakenrode eik (1G; Fig. 1E).
We gaan links af naar de Akker
Rechts op de hoek vind je een Drents krenteboompje (28; Foto 12 C) met daar achter een grote niet
geïdentificeerde boom (?; Foto 19G/H). Links bij de toegang naar de Serviceflat zie je twee Aken. Dat
is een soort esdoorn (2D; Foto 4A; Fig. 5D) en daarna twee gewone esdoorns (2A; Fig5A/B) met rood
blad. Aan de overkant staat een Japanse sierkers (6; Foto 8AB).
Op de hoek met De Mamuchetweg staan een grote rode beuk (11B; Foto 2) en aan de andere kant
een grove den (19; Foto 9C). Langs het eerste deel van De Mamuchetweg vind je pluimessen (7B; Fig.
2C), die in mei-juni bloeien met mooie witte pluimen.
We lopen verder langs de Akker. Daar staan, langs de oprit naar de P voor de serviceflat links, een
Californische cipres (14A; Foto 5B) en een Japanse notenboom (8; Foto 7A). Rechts van de oprit nog
een groot Drents krenteboompje (28, Foto 12 C). Iets verderop vind je, pal voor de serviceflat, twee
grote witte (paarde)kastanjes (12A; Foto 4B) en iets meer naar voren een zomereik (1A; Foto 18A;
Fig. 1) en een moeraseik (1E; Fig. 1F).
We slaan rechtsaf naar de Abt Ludolfweg
Op de hoek Akker/Abt Ludolfweg staan een moeraseik (1E; Fig. 1) en een witte acacia (30; Foto 14A C
en D). Op de tegenover liggende hoek een Amerikaanse eik (1C; Foto 17C; Fig. 1B), een gewone es
(7A; Fig. 2A), een zomereik (1A; Foto 18A; Fig. 1A) en een populier (24A; Fig. 6A).
Langs de Abt Ludolfweg staan aan beide zijden ruwe iepen (25A; Fig. 3). Iepen bladen worden
gekenmerkt door een scheve bladvoet (Pijl in Fig. 3). De vruchten
zijn ronde vleugeltjes (Fig. 3).
Vanaf de Abt Ludolfweg gezien zie je rechts langs De
Mamuchetweg een Drents krenteboompje (28, Foto 12 C) en drie
Japanse sierkersen (6; Foto 8A/B).
Op de hoek met Sint Laurensweg staan voor de Runnebeek een
moerascipres (32; Foto 7C) – dat is een bladverliezende
naaldboom – en een wilg (33; Foto 16C). Iets verder zie je een
plataan (15; Foto 17A). Langs het binnenterrein staan een zestal
onbekende bomen (? Blazenboom; Koelreuteria paniculata (?) of
Notofagus; Notofagus procera (?)).
Aan de overkant op de hoek (vanaf de Abt Ludolfweg) vind je
achtereenvolgens een tamme kastanje (22; Foto 18 B/C), ruwe iep
(25A; Fig. 3), zomereik (1A; Foto 18A; Fig. 1), Japanse sierkers (6;
Foto 8A en B) en een populier (24A; Fig. 6).
Figuur 3: Ruwe Iep
Verderop langs de Sint Laurensweg (richting Henrica van Erpweg) staan hoge (Siberische balsem)
populieren (6B; Fig. 6B).
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Foto 4A Spaanse aak

Foto 4B Witte paardenkastanje Foto 4C Rode kastanje

Figuur 4: Beuken
We slaan rechtsaf de SintLaurensweg in, richting Groenekanseweg
In het begin staan links op het garageplein drie Japanse sierkersen (6; Foto 8A) en rechts een
Magnolia (13; Foto 2C). Halverwege zie je links een ruwe berk in treurvorm (10; Betula pendula cv
Tristis) en rechts twee meidoorns (21; Foto 6A). Aan het eind van de Sint Laurensweg staan rechts op
de hoek een aantal gewone esdoorns (2A; Foto 3B) en op de hoek een hazelaar (20; Foto 6B/C).

Foto 5A Goudiep
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9

We lopen een stukje rechts de Groenekanseweg op
Bij kinderopvang Het Mereltje zie je twee gewone esdoorns (2A; Foto 3B/C) en een zomereik (1A;
Foto 18A). Bij huisnummer 51 drie grote Hollandse lindes (4B; Foto 11A) en enkele platanen (15; Foto
17A) gesnoeid in parasolvorm. Bij huisnummer 41 staan achter een beukenhaag leilindes (4B) en bij
nummer 37 een Japanse notenboom (8; Foto 7A). Deze (naald)boom komt uit China en komt niet
meer in het wild voor. Het is een levend fossiel (kwam 200 miljoen jaar geleden al voor). In de oude
Utrechtse hortus tussen Nieuwegracht en Lange Nieuwstraat staat de oudste Nederlandse Japanse
notenboom, geplant rond 1760.

Foto 6 A Meidoorn

Foto 6B Bloeiwijzen en 6C Hazelnoten van de Hazelaar

We lopen terug de Groenekanseweg langs, richting Dr. Letteplein
Ook hier staan langs de weg voornamelijk zomereiken (1A; Foto 18A; Fig. 1A). Bij nummer 65 zie je
twee grote grove dennen (19; Foto 9C) en een grote beuk (11A; Fig. 4B). Bij nummer 73 een haag van
haagbeuken (3; Foto 15 A-C).
Voor de liefhebber lopen we even door tot het Dr. Letteplein
Bij huisnummer 81 staan hoge Hollandse lindes (4B; Foto 11A), bij nummer 89 een bijzondere
tulpenboom (36; Foto 7B) en op de hoek Groenekanseweg/Dr. Letteplein in een tuin
achtereenvolgens een witte acacia (30; Foto 14A C en D), een gewone es (7A; Fig. 2A) en een beuk
met bijzonder blad (11A; Fagus sylvatica cv Lacinata; Fig. 4h).
Op het Dr. Letteplein ook nog een grote rode beuk (1A; Fig 4B), een goud iep (25C; Foto 5A) en
Hollandse lindes (4B; Foto 11A).

Foto 7A Ginkgo/Japanse notenboom Foto 7B Tulpenboom
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We lopen terug en gaan rechts de Runnebeek in.
Aan het begin vind hier zowel links als rechts twee bomen met wat wittig groen blad. Dat zijn
meelbessen (27; Foto 10A), die in mei bloeien met tuilen witte bloemen (lijkt op lijsterbes).
Achter deze bomen op het grasveld zie je aan beide zijden grote, laag groeiende cipressen (31; Foto
19K).
In het midden van de straat staan in tegenover elkaar liggende tuinen links een mooie cipres (31;
Foto 19L) en rechts een grote Californische cipres (14A; Foto 5B). In de tuin van nummer 6 links zie je
twee Amberbomen (37; Foto 13C) en een slangenden (9; Foto 1B). Bij nummer 7 staat een vijg (38;
Foto 17B).
Bijna aan het eind van de Runnebeek zie je rechts twee Zweedse meelbessen (27; Foto 10A). Links
achtereenvolgens een Californische cipres (14A; Foto 5B), een Japanse sierkers (6; Foto 8A en B) en
een cipres (31; Foto 19L).
Recht tegenover de Runnebeek staat de Rietakkerschool. Vanuit de Runnebeek zie je op het plein
voor de school links een Trompetboom (5; Foto 9A en B), een berk (10; Foto 8C) , vijf Japanse
sierkersen (6; Foto 8A/B), een Christusdoorn (23; Foto 1A en 12B) en aan de andere kant van het
toegangshek een Christusdoorn (23; ;Foto 1A en 12B), een es (7A; Fig. 2A), een Japanse sierkers (6;
Foto 8A en B) en nog een grote es (7A; Fig. 2A).
Richting Hessenweg staat op de hoek rechts een moeraseik (1E; Fig. 1E) en links een gewone es (7A;
Fig. 2A). Op het kleine gazonnetje een kleine Japanse sierkers (6) en een kleine zilver linde (4D; Foto
19M).
Zie Route Plattegrond 2:
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Esdoorns
Er zijn veel soorten esdoorns, gekenmerkt door een handvormig blad (Fig.5). De
vorm van het blad en de mate van insnijding en de bladrand zijn zeer variabel. De
Japanse esdoorn bijvoorbeeld kent diverse variaties in de bladvorm. Daarnaast
kennen de meeste soorten een groene en rode variant.
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De gewone esdoorn kent bladvarianten die groen of rood zijn maar ook die alleen
aan de onderkant rood zijn. Daarnaast komen er bonte varianten (Foto 19O) voor
en varianten met groene bladeren en een rode steel. Ook kan de gewone esdoorn
verschillende boomvormen hebben.
Esdoorns hebben verschillende bloeiwijzen (Foto 3B en 4A), maar de vruchten zijn
de kenmerkende vleugeltjes (Foto 3C en Fig.5), die per soort verschillen in vorm.

Plattegrond 2

Route Plattegrond 2

We gaan de Thorbeckelaan in.
Op het laatste stukje looppad naar de Hessenweg staan 2 kleine Japanse sierkersen (6; Foto 8A) met
er tussen een Judasboom (34; Foto 13 A en B). Vanaf de P-plaats gezien zie je rechts een Japanse
esdoorn (2G; Fig. 5G) en links een berk (10; Foto 8C). We lopen langs de P-plaats terug, rechts vind je
een hoge zilverspar (18B; Foto 19N), een kronkelhazelaar (20; Corylus avellana cv Contorta) en een
grote sering (17; Foto 12A).
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Langs de Thorbeckelaan staan kleine smalbladige essen (7C; Fig. 2B). In het midden van de straat zie
je links een berk (10; Foto 8C), te herkennen aan de witte stam. Op de Hoek met de Henrica van
Erpweg zie je rechts een onbekende boom (?) en links een rode esdoorn (2C; Fig. 5C).
We steken de Henrica van Erpweg over
Op de Henrica van Erpweg naar de Hessenweg staan rechts een grote berk (10; Foto 8C) en verder
links en rechts rode esdoorn (2C; Fig. 5C). Iets verder ook nog een magnolia (13; Foto 2C) en een
Drents krenteboompje (28; Foto 12 C)
We lopen door langs de Thorbeckelaan
Het is een nogal boom-arm gedeelte in de wijk: dit deel van de Thorbeckelaan. Halverwege staan
links en rechts kleine gewone essen (7A; Fig. 2A). Aan het eind links een lijsterbes (35; Foto 10B en C)
en rechts een berk (10; Foto 8C), een beuk (11B; Fig. 4) en een cipres (31).
We nemen de bocht naar de Troelstraweg.
Hier zie je langs de weg een rode esdoorn (2C; Fig. 5C). In dit geval niet een gewone esdoorn met
rood blad (die bestaat ook, Fig. 5B) maar een aparte soort met een bijzondere bloeiwijze heel vroeg
in het voorjaar. Ze staan ook langs de Henrica van Erpweg.
Links staan 2 rode Drentse krenteboompjes (28; Foto 12 C) en een Christusdoorn (23; Foto 1A en
12B). Rechts staan een berk (10; Foto 8C) en een atlasceder (26; Foto 3A).

Figuur 6: Populieren
Populieren
Volwassen populieren zijn meestal grote/hoge bomen. Het blad heeft een meer of minder
driehoekige vorm en daarom zijn de soorten niet altijd gemakkelijk van elkaar te
onderscheiden. De bomen zijn 2-huizig. Dat wil zeggen: er zijn mannelijke en vrouwelijke
bomen. De mannelijke bomen krijgen vroeg in het voorjaar meestal rode lange katjes die na
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de het afscheiden van pollen er afvallen. De vrouwelijke katjes zijn groener. In juni/juli
vormen deze vrouwelijke katjes kenmerkende pluisregens (zaden).
In de wind zijn populierenbladeren erg bewegelijk en lijken ze op een mensenmassa,
vandaar de naam populus (volk). De ratelpopulier (24C; Foto 19E)maakt daarbij ook nog
veel geluid.
We gaan links de Abraham Kuyperweg in.
Langs deze laan staan (zie Fig. 5: Esdoorns) diverse grote gewone esdoorns (2A) groene en rode
variëteiten, Noorse esdoorns (2B) en een enkele rode esdoorns (2C). Bij het eerste huis links vind je
een prachtige berk (10), een variëteit met zeer witte stam. Rechts nog een Drents krenteboompje
(28; Foto 12C) met rood blad.
We gaan rechts de Henrica van Erpweg op
Hier zie je links en recht rode esdoorns (2C; Fig.5C). Op de hoek met de Sint Laurensweg staan een
wilg (33; Foto 16C), een moerascipres (32; Foto 7C) en een goudiep (25C; Foto 5A). Helemaal op de
hoek een meidoorn (21; Foto 6A).
Nu rechtsaf de Mr. S. van Houtenweg in
Hier staan in het plantsoen 4 Trompetbomen (5; Foto 9A en B). Deze bomen bloeien prachtig in
juni/juli en vormen daarna lange boonvormige vruchten. Op het terrein er tegenover zie je een iep
(25B) en een gewone esdoorn (2A; Fig. 5; Foto 19O). Bij de garages ook nog een gewone esdoorn
(2A; rode variëteit; Fig. 5B). Halverwege staat rechts een spar (18; Foto 16A). Aan het eind van de Mr.
S. van Houtenweg aan beide zijden ook nog Japanse sierkersen (6; Foto 8 A/B).

Foto 8A en 8B 2 vormen van Japanse sierkers

Foto 8C Berk

Links de Troelstraweg op
Op de Hoek met de Dr. Schaepmanweg staat naast een Californische cipres (14A; Foto 5B) en een
Japanse sierkers (6; Foto 8 A en B), de Judasboom (34; Foto 13 A en B). Voorheen stond er ook een
prachtige Judasboom voor MSD (zie Foto 13A en B), deze is helaas verdwenen. Deze boom bloeit in
mei met roze bloemen dicht op de takken en wordt vaak ten onrechte aangezien voor een Japanse
sierkers die er hier overigens naast staan. Let vanaf juli op de peulen die deze boom vormt.
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Foto 9A Bloemen en 9B Vruchten van trompetboom

Foto 9C Grove den

Langs de Troelstraweg zie je links eerst een aantal Californische cipressen (14A; Foto 5B) en dan links
en rechts Hollandse lindes (4B; Foto 11A) en gewone esdoorns (2A).
Zie ook Route Plattegrond 3.
Halverwege de Troelstraweg staan links een grove den (19; Foto 9C), een lijsterbes (35; Foto 10B en
C.) en iets verder een berk (10; Foto 8C).
Links slaan we de Savornin Lohmanweg in.
Aan het begin staat links en rechts eerst een Hollandse linde (4B; Foto 11A) en dan een Noorse
esdoorn (2B; Fig. 5). In eerste stuk staan links Californische cipressen (14A; Foto 5B) in tuinen en
rechts een slangenden (9; Foto 1B). Na de bocht staan er links en rechts Noorse esdoorns (2B; Fig.
5B).

Foto 10A Zweedse meelbes

Foto 10B Bloeiende lijsterbes en 10C Vruchten lijsterbes

We lopen via de garageboxen naar de Henrica van Erpweg
Links achter de garageboxen staat in het midden een plataan (15; Foto 17A) en links er tegenover een
lijsterbes (35; Foto 10B en C). Aan het einde van de oprit zie je een berk (10; Foto 8C). Recht
tegenover dit pad staat op de Henrica van Erpweg een suikeresdoorn (2F; Fig. 5D).
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Foto 11A Hollandse Linde

Foto 11B en 11C Kleinbladige Linde

Via de Henrica van Erpweg lopen we naar de Akker en slaan we rechts af
Hierstaan links hoge populieren (24A; Fig. 6) langs de weg en ook langs het grasveld. Rechts eerst een
valse Christusdoorn (23; Foto 1A en 12B), 2 Goudiepen (25C; Foto 5A), een valse Christusdoorn (23),
een witte acacia (30; Foto 14A C en D), een valse Christusdoorn (23) en een witte accacia (30). Aan
het eind staat links een kleinbladige linde (4A; Foto 11 B en C).

Foto 12 A Sering

Foto 12B Christusdoorn

Foto 12 C Drents krenteboompje

Via de Akker lopen we naar de Ambachtstraat
Langs de weg staan hier eerst links een kleinbladige linde (4A; Foto 11 B en C). Verderop rechts staan
smalbladige essen (7C ; Fig. 2C). Links (Zie ook Route Plattegrond 1) staan een gewone esdoorn (2A;
Fig. 5A), een Drents krenteboompje (28; Foto 12C) en 3 ruwe iepen (25A; Fig. 3). Op de hoek met de
Van der Duyn v Maasdamweg vind je een valse christusdoorn (23; Foto 1A en 12B) en een
Californische cipres (14A; Foto 5B). Verderop langs de Akker zie je ruwe iepen (25A; Fig. 3).
Op de hoek met de Van Limburg Stirumweg staan een Drents krenteboompje (28; Foto 12C) en een
atlasceder (26; Foto 3A).
Zie Route Plattegrond 3
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Route Plattegrond 3

Op de andere hoek staan 3 kleinbladige lindes (4A; Foto 11 B en C; Foto 19Q) en een Christusdoorn
(23; Foto 1A en 12B). In de aangrenzende tuinen zie je seringen (17; Foto 12A), 2 berken (10) en eerst
een kleine en iets verder een grote goudiep (25C; Foto 5A) bij oprit van de fysiotherapeut (Akker 16).

Foto 13 A en B Judasboom

Foto 13C Amberboom

Op de Hoek Akker/Troelstraweg zie je 3 Californische cipressen (14A; Foto 5B), een Hollandse linde
(4B; Foto 11A) en 2 gewone essen (7A; Fig. 2A). Op het laatste stuk staan rechts 2 iele boompjes. Dit
zijn rode sierappels (16; Foto 14AA en B). Ze bloeien in het voorjaar prachtig met rode bloemen. Er
staan er ook nog 2 in het laatste stuk van de akker.

© Roel de Weger
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Foto 14A A en B Rode sierappel

Foto 14A C en D Witte acacia

We slaan rechtsaf de Ambachtstraat in.
Aan het begin zie je kleinbladige lindes (4A; Foto 11). Aan het eind links en rechts berken (10; Foto
8C). Op de Herenweg staan 4 zuilvormige zomereiken (1B; Quercus robur cv Fastigiata) en Japanse
sierkersen (6; Foto 8A en B). Verder ook nog kleine smalbladige essen (7C; Fig. 2C). Deze staan ook op
de parkeerplaats met in het midden 4 Japanse sierkersen (6; Foto 8A).

Foto 15 A, B en C Haagbeuken, bloeiwijze en vruchten
We lopen over de parkeerplaats naar de Looydijk en lopen terug richting Soestdijkseweg Zuid
Langs de Looydijk zie je fraaie haagbeuken (3; Foto 15 A-C). Op de Hoek met de Schaepmanweg staan
hoge zuil zomereiken (1B). En op het terrein van de bloemenwinkel mooie lei-lindes (4C; Foto
5C/11A). Verderop in de Dr. Schaepmanweg zie je een gewone esdoorn (2A; Fig. 2A) en Japanse
sierkersen (6; Foto 8A)

Foto 16A Spar
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Foto 16B Mispel

Foto 16C Wilgekatjes
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In de tuinen langs de Looydijk vind je diverse bomen zoals berken (10; let op de witte stammen),
seringen (17; Foto 12A), bij nummer 40 een Hazelaar (20; Foto 6B/C) en bij nummer 80 een
bijzondere Californische cypres (14AB). Aan het begin van de Akker staan links kleinbladige lindes
(4A; Foto 11BC) en rechts 3 wit bloeiende Japanse sierkersen (6; 8AB).
Iets verder op de Akker vind je rechts (lei) beuken (11; Fig 4), 2 Lei-lindes (4B; Foto 11A) en in de tuin
van nummer 2 een bolkatalpa (5; Catalpa nana; op de hoek), een slangenden (9; Foto 1B) en een
Japanse notenboom (8; Foto 7A). In de volgende tuin staan 2 hoge berken (10; Foto 8C).
Zie Route Plattegrond 1:
We vervolgen de route terug langs de Looijdijk (naar het beginpunt)
In dit laatste stuk van de Looydijk staan langs de straat haagbeuken (3; Foto 15 A-C).
In de tuin (hoek Akker) een Japanse sierkers (6; 8AB), vervolgens een gewone es (7A; Fig 2A), een
magnolia (13; Foto 2C), een Japanse sierkers (6), bij nummer 6 een mispel (29; Foto 16B), bij nummer
4 een kronkelhazelaar (20; Foto 6B/C), en de magnolia’s (13; Foto 2C) waarmee we begonnen zijn.

Foto 17A Plataan

Foto 18A Zomereik

© Roel de Weger

Foto 17B Vijg

Foto 17C Amerikaanse eik

Foto 18B Bloeiende Tamme kastanje Foto 18C Tamme kastanjes
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Enkele bomen uit de wijk NO- De Bilt, Laan 1813

Foto 19A Slangenden
Laan 1813

Foto 19D Berk (treurvorm)
Hoek Groenekanseweg/Akker
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Foto 19B en C Bijenboom of Japanse kurkboom (?)
Van Hogendorpweg

Foto 19E Ratelpopulier

Groenekanseweg/Serviceflat

Foto 19F Atlasceder

Hoek Groenekanseweg/Runnebeek

21

Foto 19G en H Niet geïdentificeerd boom?
Runnebeek

Foto 19L Cipres
Van Houtenweg

Plantsoentje en P-plaats Abt Ludolfweg

Foto 19M Zilverlinde

Foto 19O Bonte gewone esdoorn
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Foto 19K Lage Cipres

Foto 19N Zilverspar
Akker

Foto 19P Kolchische esdoorn Foto 19Q Bloeiende Kleinbladige
linde
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1

2

3
4

5
6
7

A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
A
A
B
C

8
9
10
11 A
B
12 A
B
13
14 A
B
15
16
17
18 A
B
19
20

Nederlandse naam
Zomereik
Zomereik zuil
Amerikaanse eik
Hongaarse eik
Moeraseik eik
Gezaagbladige eik
Scharlakenrode eik
Gewone esdoorn
Noorse esdoorn
Rode esdoorn
Aak
Vederesdoorn
Suikeresdoorn
Japanse esdoorn
Haagbeuk
Kleinbladige linde
Hollandse linde
Lei linde
Zilverlinde
Trompetboom
Japanse sierkers
Gewone es
Pluimes
Smalbladige es
Japanse notenboom
Slangenden
Berk
Beuk
Rode Beuk
Kastanje
Rode kastanje
Magnolia
Californische cipres
Californische cipres
Plataan
Rode Sierappel
Sering
Spar
Zilverspar
Grove den
Hazelaar
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Latijnse naam
Quercus robur
Quercus robur var Fastigiata
Quercus rubra
Quercus frainetto
Quercus palustris
Quercus acutissima
Quercus coccinea
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Acer rubrum
Acer campestre
Acer negundo
Acer saccharum
Acer palmata
Carpinus betulus
Tilia cordata
Tilia x vulgaris
Tilia x vulgaris
Tilia tomentosa
Catalpa bignoides
Prunus japonica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Fraxinus angustifola
Ginkgo biloba
Araucaria araucana
Betula pendula
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Aesculus hippocastanum
Aesculus x carnea
Magnolia x soulangeana
Chamaercyparis lawsonia
Chamaercyparis obtusa
Platanus x hybrida
Malus x purpurea
Seringa vulgaris
Abies (?) niet nader bepaald
Abies (?) niet nader bepaald
Pinus nigra
Corylus avellana

Foto

3BC

4A

Figuur
1A
1B
1C
1F
1D
1E
5A
5B
5C
5D
5E
5F
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11BC
11A
11A
9AB
8AB
2A
2B
2C
7A
1B
8C
2AB
4B
4C
2C
5B

14AB
12A

9C
6BC

4
4
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21
22
23
24 A
B
C
25 A
B
C
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Meidoorn
Tamme Kastanje
Valse Christusdoorn
Populier
Balsempopulier
Ratelpopulier
Ruwe Iep
Iep
Goudiep
Atlasceder
Meelbes
Drents krenteboompje
Mispel
Witte acacia
Cipres
Moerascypres
Wilg
Judasboom
Lijsterbes
Tulpenboom
Amberboom
Vijg
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Crataegus monogyna
Castanea sativa
Gleditsia tricanthos
Populus nigra of (?)
Populus x berolinensis
Populus tremula
Ulmus glabra
Ulmus ? niet nader bepaald
Ulmus carpinifolia cv Wredei
Ceder atlanticus
Sorbus aria
Amelanchier ovalis
Mespilus germanica
Robinia pseudo-acacia
Cupressus sempervirens
Taxodium distichum
Salix ? niet nader bepaald
Cercis siliquastrum
Sorbus aucuparia
Liriodendron tulipifera
Liquidambar styraciflua
Ficus carica

6A
1A/12B
6A
6B
6C
3
5A
3A
10A
12C
14CD
7C
13AB
10BC
7B
13C

