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1 Jeneverbes - Juniperus x media 'Pfitzeriana' -

14 Gewone taxus - Taxus baccata - Europa,

(J. sabina x J. chinensis)

Middellandse Zee

2 Californische cypres - Chamaecyparis lawsoniana -

15 Gewone jeneverbes - Juniperus communis -

VS

noordelijk halfrond

3 Reuzenlevensboom - Thuja plicata - Noord-

16 x Cuprocyparis leylandii - (Xanthocyparis

Amerika - op 18-3-2008 geplant door personeel &

nootkatensis x Cupressus macrocarpa) -

vrijwilligers van de Papaver als aandenken aan hun

geslachtshybride.

overleden collega Esra Brus-Zandman.

17 Jeneverbes - Juniperus virginiana ('Grey Owl') -

4 Reuzenlevensboom - Thuja plicata - Noord-

de soort: Noord-Amerika - niet conform de soort

Amerika

(oude lijst), want niet zuilvormig maar overhangend

5 Westerse levensboom - Thuja occidentalis -

en blauwgroen. Mogelijk deze cultivar, maar nog te

Noord-Amerika

klein voor een ontwikkelde habitus.

6 Californische cypres - Chamaecyparis lawsoniana
'Ellwoodii' - de soort: VS
7 Japanse cypres - Chamaecyparis pisifera 'Filifera' -

17 Jeneverbes

de soort: Japan

18 Californische cypres - Chamaecyparis lawsoniana

8 Jeneverbes - Juniperus x media 'Pfitzeriana' -

- VS - identiek aan 2 en niet conform 'Alumii' (oude

(J. sabina x J. chinensis)

lijst), want niet smal zuilvormig en geen opgerichte,

9 Gewone jeneverbes - Juniperus communis

blauwberijpte twijgtoppen die aan de basis van de

'Hibernica' - de soort: noordelijk halfrond

boom met elkaar een golvende zoom vormen.

10 Californische cypres - Chamaecyparis lawsoniana

19 Zevenboom - Juniperus sabina - Europa,

'Stewartii' - de soort: VS

Middellandse Zee, Siberië

11 Westerse levensboom - Thuja occidentalis -

20 Chinese jeneverbes - Juniperus chinensis

Noord-Amerika

'Blaauw' - de soort: China - weinig naaldjes, veel

12 Xanthocyparis nootkatensis 'Pendula' - de soort:

schubben, blauwgroen, semi-dwerg, +- 1.20 m.

Canada, VS

21 (IJzerhout) - Parrotia persica - Iran - bezemvorm
- habitus conform de cultivar 'Vanessa', genoemd
naar de vlinder Vanessa atalanta vanwege een
12 Xanthocyparis

gekleurde bladrand, die hier niet is aangetroffen

13 Gewone taxus - Taxus baccata 'Repandens' - de

(juni 2016), maar bedoeld is wellicht de herfstkleur.

soort: Europa, Middellandse Zee

22 Appel - Malus floribunda - Japan
23 Appel - Malus floribunda - Japan

24 Appel - Malus floribunda - Japan
25 Appel - Malus toringo 'Rosea' - de soort: Japan steunblaadjes, deels ingesneden, deel van de
bladeren diep ingesneden of gelobd, bloemknop
roze, bloem verbloeiend van roze naar wit, vrucht

Links 28 Malus (toringo) - rechts 25 Malus toringo 'Rosea'

op 1-10-2015 purperrood. De soort zelf heeft

29 Appel - Malus - niet conform M. pumila (oude

geeloranje vruchten.

lijst), want dat is de oude naam voor 30, 31 en 32.
Habitus stijf en opgaand, bloemknop roze, bloem
verbloeiend naar wit, vrucht purperrood, blijvende
kelk. Op 28-6-2016: bladsteel behaard, blad 2,5-10

25 Malus toringo 'Rosea'

26 Witte moerbei - Morus alba - China - want
twijgen grijzig en niet gelig, blad eirond en soms
gelobd, niet ruw maar glad, vrucht eerst wit en roze
en dan purperrood.

cm. lang, gemiddeld 5-6 cm., boven vrijwel kaal,
onder (nog) iets behaard, vooral langs de nerven.
Habitus, wortelopslag, blad, formaat en kleur van
de vruchten conform 33 en 39. Handboeken
tegenstrijdig bij de in aanmerking komende soorten.

27 (IJzerhout) - Parrotia persica - Iran - groeit
conform de soort vooral in de breedte.

30 Appel - Malus (domestica) - niet M. sylvestris,
want die heeft hier en daar takdoornen en is in
bijna alle onderdelen kaal. Top zijtakken zonder
takdoorn, bloeiwijze behaard, stijlen vergroeid,
vrucht groen, blijvende kelk, tot 3 cm. De stijlen van

28 Malus (toringo)

28 Appel - Malus (toringo) - bloeit laat, tegelijk met
nr. 25 en heeft eveneens blad met onregelmatige
lobben en insnijdingen, maar ze zijn veel kleiner,

domestica zijn aan de voet behaard, maar hier bij
de ene bloem kaal en bij de andere bovenaan de
vergroeiing behaard, dus mogelijk een kruising.

vrucht niet op kleur kunnen zien. Habitus breed
spreidend, stam lichtbruin, schorsplaatjes vrij smal
en langwerpig. Op 28-6-2016: bladstelen behaard,
blad klein en smal, maar soms breder en groter, de
grootste bladeren aan langlot én kortlot soms met 1
tot 4 (of meer) inkepingen, boven en onder
behaard, bloem klein, tot 2,5 cm., wit,
bloemblaadjes smal eirond en langwerpig, bovenop
sterk behaard, vrucht klein, afvallende kelk.
28 Malus (toringo)

30, 31, 32 Appel

31 Appel - Malus (domestica) - zie 30
32 Appel - Malus (domestica) - zie 30
33 Appel - Malus - niet conform M. x purpurea
(oude lijst), want die ontvouwt roodbruin blad en
purperrode bloemen. Habitus stijf en opgaand, op
28-6-2016 blad boven op de nerven behaard, onder
kaal, bloemknop roze, bloem verbloeiend naar wit,
vrucht purperrood. Habitus, wortelopslag, blad,
bloem en kleur vrucht grotendeels conform

nummer 29 en 39. Handboeken tegenstrijdig bij de

39 Appel - Malus - habitus stijf en opgaand,

in aanmerking komende soorten.

bloemknop roze, bloem verbloeiend naar wit,
vrucht purperrood, blijvende kelk, formaat vrucht
gemiddeld als bij 29 en 33, maar hier de grootste 1,5
33 Appel

x 2 cm.

34 Toverhazelaar - Hamamelis mollis - China - blad

Op 28-6-2016: blad boven +- kaal, onder (nog) iets

zacht behaard.

behaard, vooral bij de nerven. Habitus,

35 Schijnhazelaar - Corylopsis spicata - Japan

wortelopslag, blad, en kleur van de vruchten

36 Amerikaanse toverhazelaar - VS - Hamamelis

conform 29 en 33. Handboeken tegenstrijdig bij de

virginiana

in aanmerking komende soorten.

37 Amerikaanse toverhazelaar - VS - Hamamelis
virginiana
38 Amerikaanse toverhazelaar - VS - Hamamelis
virginiana

39 Appel

