
Schenkt u
ook een boom 
aan Huis 
Landfort?

Bomen
prijslijst



Naam soort boom omtrek: 20-25 cm omtrek: 30-35 cm

01. Perzische slaapboom (2 bomen)
(Albizia julibrissin) €    700,- € 1.000,-

02. Hemelboom 
(Ailanthus altissima) €    300,- €    500,-

03. Libanonceder
(Cedrus libani ‘Glauca’) €    900,- € 1.350,-

04. Amerikaanse Judasboom
(Cercis canadensis ‘Oklahoma’) €    550,- €    750,-

05. Kansenboom
(Clerodendrum Trichotomum var. Fargesii) € 1.400,- € 1.750,-

06. Vaantjesboom (2 bomen)
(Davidia involucrata ‘vilmoriniana’) € 1.450,- € 2.500,-

07. Groene treurbeuk
(Fagus sylvatica ‘Pendula’) €    650,- € 1.100,-

08. Rode beuk
(Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) €    600,-  €    950,-

09. Doodsbeenderenboom
(Gymnocladus dioicus) €    825,- € 1.250,-

10. Zwarte noot (3 bomen)
(Juglans nigra) €    375,- €    625,- 

11. Bontbladige Amerikaanse tulpenboom
(Liriodendron tulipifera ‘Aureomarginata’) €    500,- €    725,-

12. Magnolia ‘Tulsa’
(Magnolia grandiflora ‘Tulsa’) €    600,- €    800,-

13. Magnolia hypoleuca
€ 1.500,- € 2.200,-

14. Magnolia Kobus
€    325,- €    425,-

15. Magnolia ‘Sunsation’
€    300,- €    375,-

16. Anna Paulownaboom
(Paulownia tomentosa ‘Purple Splendour’) €     350,- €    600,-
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Naam soort boom omtrek: 20-25 cm omtrek: 30-35 cm

17. Perzisch ijzerhout
(Parrotia persica) €     850,- € 1.500,-

18. Sierkers ‘Fugenzo’ (2 bomen)
(Prunus serrulata ‘Fugenzo’) €     375,- €    425,-

19. Sierkers ‘Shirotae’ (2 bomen)
(Prunus serrulata ‘Shirotae’) €     300,- €    400,-

20. Sierkers ‘Royal Burgundy’ (2 bomen)
(Prunus serrulata ‘Royal Burgundy’) €     400,- €    500,-

21. Sierkers ‘Ukon’ (3 bomen)
(Prunus serrulata ‘Ukon’) €     325,- €    425,-

22. Witte Sierkers ‘Taihaku’ (2 bomen)
(Prunus serrulata ‘Taihaku’) €     300,- €    425,-

23. Sierkers ‘Kiku-shidare-zakura’ 
(Prunus ‘Kiku-shidare-zakura’) €     400,- €    500,-

24. Sierkers ‘Kanzan’ (2 bomen) 
(Prunus serrulata ‘Kanzan’) €     300,- €    375,-

25. Japanse Yedo-sierkers (3 bomen)
(Prunus yedoensis) €     300,- €    400,-

26. Gele acacia (2 bomen)
(Robinia pseudoacacia ‘Frisia’) €     325,- €    500,-

27. Roze acacia
(Robinia x margeretta ‘cascade rouge’) €     350,- €    550,-

28. Treurwilg
(Salix sepulcralis ‘chrysocoma’) €     350,- €    575,-

29. Koningslinde (3 bomen)
(Tilia europaea ‘Pallida’) €     325,- €    500,-

30. Zilverlinde (3 bomen)
(Tilia tomentosa) €     325,- €    450,-

31. Kaukasische zelkova
(Zelkova carpinifolia ‘Verschaffeltii’) €  1.750,- € 2.000,-
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Het is mogelijk om de door uw geschonken boom te voorzien van een duurzaam bordje waarop de naam van de 
boom en uw (bedrijfs-)naam te zien zijn. De kosten daarvan bedragen € 60,- per bordje. Overigens nemen wij bij 
schenkingen van € 1.000,- of meer het naambordje voor onze rekening. 
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