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1 Roos - Rosa - niet conform R. virginiana (oude

13 Spiraea - niet conform S. sargentiana (oude lijst),

lijst), want bloemsteel, kelkblaadjes en bottel niet

want twijgen niet rond maar hoekig en knoppen

kaal, maar met klieren behaard, zoals bij R.

zonder zichtbare schubben. Het onbehaarde blad

sweginzowii. Bloemkleur conform R. webbiana.

heeft wat insnijdingen aan de top en is langwerpig

Opnieuw beoordelen.

in plaats van spatelvormig.
14 Spiraea - niet conform S. x arguta (oude lijst),
want blad niet groen maar iets blauwgroen, en niet
toegespitst en niet gezaagd.
15 Spiraea trichocarpa - Korea

2 Roos - Rosa (moyesii) - mogelijk een cultivar,
want de soort heeft donkerrode bloemen. Opnieuw
beoordelen.

16 Spiraea (decumbens) - (Europa) - bloemen wit
tot zeer lichtroze. Sleutel leidt tot S. decumbens,
maar wijkt toch iets af.
17 Ruwe berk - Betula pendula - Europa, Klein-Azië
18 Lijsterbesspiraea - Sorbaria (sorbifolia) - Azië -

2 Rosa moyesii

twijgen glad, groen tot roodbruin, alleen in de tot

3 Roos - Rosa omeiensis 'Pteracantha' - China - de

30 cm. grote pluim iets behaard. Blad is onder

stekels zijn breed gevleugeld en doorschijnend

behaard, met tot 27 deelblaadjes met +- 20 nerven,

rood. Overgroeid door de onderstam Hondsroos in

bloempluim staand en overhangend. Maar de

2015, dood in 2016.

bloemen hebben +- 20 meeldraden en niet de

4 Drents krentenboompje - Amelanchier lamarckii -

veronderstelde 40 tot 50 van de soort.

Noord-Amerika

19 Blaasspiraea - Physocarpus opulifolius - Noord-

5 Amberboom - Liquidamber styraciflua - VS,

Amerika

Mexico

20 Hemelboom - Ailanthus altissima - China

6 (Glansmispel) - Photinia villosa - Azië

21 Stephanandra tanakae - Japan

7 (Glansmispel) - Photinia villosa - Azië

22 Stephanandra incisa - Japan, Korea

8 Vogelkers - Prunus padus - Europa, Azië -

23 Prunus x amygdalopersica - (P. dulcis x P. persica)

verkeerd geleverd als P. mahaleb

- Roze bloem tot 5 cm. doorsnede, dus tot 20%

9 Gewone acacia - Robinia pseudoacacia - VS

groter dan P. dulcis. Vrucht op 31-7-14: behaard,

10 Thunbergspiraea - Spiraea thunbergii - China,

geen vruchtvlees, pit niet glad als Amandel - P.

Japan - geen groei in 2014, 2015, 2016.

dulcis , maar ook niet zo diep gegroefd als Perzik - P.

11 Spiraea (x arguta) - (S. multiflora x S. thunbergii)

persica.

12 Spiraea nipponica - Japan

35 Trompetboom - Catalpa ovata - China - blad
gelobd en kleine witte bloemen in een open pluim,
licht geurend.
23 Prunus x amygdalopersica

24 Zoete kers - Prunus avium - Europa, Azië
25 Prunus x amygdalopersica (P. dulcis x P. persica) - zie 23
26 Prunus x amygdalopersica (P. dulcis x P. persica) - zie 23
27 Prunus x amygdalopersica (P. dulcis x P. persica) - zie 23
28 Lijsterbes - Sorbus americana - Noord-Amerika
29 Parelstruik - Exochorda racemosa - China
30 Hemelboom - Ailanthus altissima - China

35 Catalpa ovata

36 Gewone laurierkers - Prunus laurocerasus Balkan, Klein-Azië
37 Sierkers - Prunus serrula - China - zie 33
38 Gelderse roos - Viburnum opulus - Europa,
Middellandse Zee, Azië
39 Kerspruim - Prunus cerasifera - Balkan, Azië werpt vroegtijdig zijn schrompelige vruchten af.
40 Japanse sierkers - Prunus serrulata - Japan

31 Sleedoorn - Prunus spinosa - Europa,
Middellandse Zee
32 Weichselboom - Prunus mahaleb - Europa, Azië blad geurt naar amandelen. Knaagschade, maar
loopt aan de wortel weer uit.

40 Prunus serrulata

41 Sierkers - Prunus subhirtella 'Autumnalis' - de
soort: Japan - bloemen wit en roze, halfgevuld, dicht
opeen, tot 3 cm. groot (2 x zo groot als bij de soort =
1,2-1,5 cm). Bloei gezien in najaar, in januari, op 19-

32 Weichselboom

4-2015 en 26-4-2015.

33 Sierkers - Prunus serrula - China - 2-jarig schot
schilfert af, lange bloem met lange steel, 1-2 bijeen,
soms meer, enkelbloemig (= 5 bloemblaadjes), wit,

42 Prunus cerasifera 'Nigra'

1,5 (-2) cm, alle omlaag gericht.

42 Kerspruim - Prunus cerasifera 'Nigra' - de soort:

34 Vogelkers - Prunus padus - Europa, Azië

Balkan, Azië - blad roodbruin, bloem roze (de bloem
van 'Pissardii' is wit).

