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Blokvormen vers geleid

Blokvormen
De blokvormen maken wij met een stalen frame,
verkrijgbaar in 2 formaten. 
De kubus is 70*70*100 cm of 100*100*100 cm, 
de kubusvorm is leverbaar op verschillende stamhoogtes.

Standaard blokvormen:
• 70 x 70 x 100 cm

• 100 x 100 x 100 cm

• andere maten op aanvraag

Soorten blokvormen
• Acer campestre Elsrijk

• Carpinus betulus

• Fagus sylvatica

• Fagus sylvatica Atropunicea

• Parrotia persica

• Tilia soorten

Voorwoord
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Gespecialiseerd in het vormen 
van vers geleide leibomen.
De bomen worden gekweekt in Oirschot, een karakteristieke gemeente, 
gelegen in de stedendriehoek 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg, 
een bijzonder mooie groene omgeving in het welbekende 
boomteeltgebied Midden-Brabant.

Ons bedrijf heeft een omvang van 27 hectare kwekerij, waarvan ieder jaar 
ongeveer 4 hectare wordt ingezaaid met groenbemester. We kweken de 
bomen op leemhoudende zandgronden. Daardoor hebben al onze bomen 
een uitermate goed wortelgestel van �jnvertakte haarwortels.

Onze bomen worden al vrij vroeg in het voorjaar gesnoeid met als resultaat 
een jong vertakte kroon, waardoor de bomen zich zeer goed laten leiden. 
Op deze manier ontstaan volle leibomen van hoogwaardige kwaliteit.

Deze leibomen, vers geleid, kunnen wij leveren in vele variëteiten, 
soorten en maten.

De bewezen kwaliteit van dit specialisme stelt ons in staat altijd een 
passend antwoord te geven op iedere vraag naar vers geleide leibomen. 
Wij willen een kwaliteitsproduct garanderen,  met die reden besteden wij 
alle aandacht aan alle speci�ek gerichte vragen van onze klant.

Naast onze specialisatie leivormen kweken wij een ruim assortiment laan- 
en sierbomen in de maten 12-14 t/m 25-30 cm stamomtrek.

Door persoonlijk contact en korte lijnen binnen ons bedrijf zijn wij zeer 
�exibel en service gericht om snel te kunnen inspelen op de wensen 
van onze klanten.

Met vriendelijke groet,
Maarten van Overbeek

Blokvorm 70 x 70 x 100cm Blokvorm 100 x 100 x 100cm
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Zuil- kolomvormen vers geleid

Zuil- kolomvormen
Verschillende hoogtes en diktes mogelijk.

Soorten zuil- kolomvormen
• Carpinus betulus

• Carpinus betulus Fastigiata

• Fagus sylvatica

• Fagus sylvatica Atropunicea

• Parrotia persica
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Dakvormen vers geleid

Dakvormen
Voor het maken van dakvormen gebruiken wij 
een stalen kruis met hierdoor bamboe stokken, 
zodat het frame mooi recht in de boom blijft zitten. 
Alle takken worden horizontaal uitgeleid.

Soorten dakvormen
• Acer campestre Elsrijk

• Carpinus betulus

• Liquidambar styraci�ua

• Morus alba Macrophylla

• Parrotia persica

• Platanus acerifolia

• Pyrus calleryana Chanticleer

• Quercus palustris
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Hoge leivormen etages of volgeleid 
Hoge leivormen kunnen op een hoogte naar wens ingebonden 
worden. We maken hoge leivormen in 4 of 5 etages. 
Verschillende rekmaten en/of meerdere etages 
zijn mogelijk op aanvraag.

Standaard rekken (bxh):
• 4 Etages 180 x 120 cm
• 4 Etages 210 x 120 cm
• 5 Etages 180 x 150 cm
• Volgeleid 150 x 120 cm
• Volgeleid 150 x 150 cm
• Volgeleid 180 x 120 cm
• Volgeleid 180 x 150 cm
• Andere afmetingen op aanvraag

Soorten hoge leivormen
• Acer campestre Elsrijk
• Carpinus betulus
• Cornus mas
• Fagus sylvatica
• Fagus sylvatica Atropunicea
• Liquidambar soorten
• Malus soorten
• Parrotia persica
• Pyrus calleryana Chanticleer
• Pyrus eetpeer
• Platanus acerifolia
• Quercus palustris
• Tilia soorten

8 9

Lage leivormen 
etages of volgeleid 
vers geleid

Lage leivormen etages of volgeleid
Lage leivormen kunnen op een hoogte vanaf 0,20 cm 
ingebonden worden. We maken de lage leivorm in etages of 
volgeleid tot de door u gewenste hoogte.
Verschillende rekmaten zijn mogelijk op aanvraag.

Standaard rekken (bxh):
• 4 Etages 150 x 120 cm

• 5 Etages 150 x 150 cm

• Volgeleid 150 x 120 cm

• Volgeleid 150 x 150 cm

• Volgeleid 180 x 120 cm

• Volgeleid 180 x 180 cm

• Volgeleid 180 x 360 cm

• Andere afmetingen op aanvraag

Soorten lage leivormen
• Acer campestre Elsrijk

• Carpinus betulus

• Fagus sylvatica

• Fagus sylvatica Atropunicea

• Liquidambar soorten

• Malus soorten
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• Platanus acerifolia

• Tilia soorten
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Meerstammige soorten Bomen beveerd

Meerstammige soorten
Wij kunnen diverse soorten meerstammige
in verschillende maten leveren.

Soorten meerstammigen o.a.:
• Acer soorten
• Alnus glutinosa
• Amelanchier lamarckii
• Betula soorten 
• Carpinus betulus
• Cornus soorten
• Fagus sylvatica
• Gleditsia triacanthos Sunburst
• Juglans regia
• Liquidambar soorten
• Malus soorten
• Magnolia soorten
• Parrotia persica
• Platanus acerifolia
• Prunus soorten
• Quercus soorten
• Sophora japonica
• Zelkova serrata 

• diverse meerstam

• Juglans regia• Betula utilus Doornbos

• Betula pendula• Parrotia persica• Carpinus betulus

Fagus soorten
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Laanbomen assortiment lijst

Omschrijving

Acer campestre         10-12-14-16-18-20-25
Acer campestre  Elsrijk     10-12-14-16-18-20-25
Acer campestre Nanum     10-12-14-16-18-20

Acer davidii       10-12-14-16

Acer negundo       12-14-16-18-20

Acer platanoides      12-14-16-18-20-25-30-35
Acer platanoides Drummondii    10-12-14-16-18
Acer platanoides Emerald Queen    10-12-14-16-18-20-25
Acer platanoides Fairview     16-18-20
Acer platanoides Globosum                                             10-12-14-16-18-20-25
Acer platanoides Royal Red      10-12-14-16-18-20-25-30

Acer pseudoplatanus      12-14-16-18-20-25-30
Acer pseudoplatanus Atropurpureum   12-14-16-18-20-25-30 

Acer rubrum       10-12-14-16-18-20-25
Acer rubrum Red Sunset     10-12-14-16-18-20
Acer rubrum Scanlon      10-12-14-16-18-20

Aesculus carnea Briotii     10-12-14-16
Aesculus hippocastanum      10-12-14-16-18-20-25
Aesculus hippocastanum Baumanii    10-12-14-16-18-20-25-30

Ailanthus altissima      12-14-16-18-20-25-30-35

Omschrijving

Alnus cordata        10-12-14-16-18-20-25-30
Alnus glutinosa       10-12-14-16-18-20-25-30
Alnus glutinosa Laciniata     12-14-16-18-20-25

Alnus incana        12-14-16-18-20-25-30
Alnus incana Aurea       12-14-16-18-20-25
Alnus spaethii       12-14-16-18-20-25-30

Amelanchier lamarckii      8-10-12-14-16-18-20
Amelanchier arborea Robin Hill    8-10-12-14-16-18-20
Amelanchier laeves Ballerina     8-10-12-14-16-18-20

Betula ermanii Holland     10-12-14-16-18-20
Betula pendula       12-14-16-18-20-25-30
Betula pendula Fastigiata     12-14-16-18
Betula pubescens       12-14-16-18-20-25
Betula nigra        12-14-16-18-20-25
Betula utilis Doornbos      10-12-14-16-18-20-25

Carpinus betulus       10-12-14-16-18-20-25-30-35
Carpinus betulus blokvorm 100*100*100   18-20-25-30
Carpinus betulus Beeckman     10-12-14-16
Carpinus betulus kolomvorm 70*70*280    16-18-20-25
Carpinus betulus leivorm stam 220 180*120  16-18-20-25
Carpinus betulus Lucas     10-12-14-16-18
Carpinus betulus Fastigiata       8-10-12-14-16-18-20-25-30              
Carpinus betulus Frans Fontaine     10-12-14-16-18-20
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Laanbomen assortiment lijst

Omschrijving

Metasequoia glyptostroboides      10-12-14-16-18-20-25-30

Morus alba Macrophylla dakvorm    12-14-16-18-20-25

Parrotia persica       10-12-14-16-18-20-25
Parrotia persica Vanessa     10-12-14-16-18-20

Paulownia tomentosa     14-16-18-20-25-30

Platanus acerifolia       10-12-14-16-18-20-25-30-35-40
Platanus acerifolia Malburg     10-12-14-16-18-20-25-30-35-40
Platanus acerifolia Alphen’s Globe    10-12-14-16-18-20-25
Platanus orientalis Minaret      12-14-16-18-20-25

Prunus avium Kanzan      12-14-16-18-20-25-30
Prunus avium Plena      12-14-16-18-20-25-30
Prunus cerasifera Nigra     10-12-14-16-18-20-25
Prunus fruticosa Globosum     10-12-14-16-18-20
Prunus serrulata Amanogawa    10-12-14-16-18-20
Prunus subhirtella Autumnalis Rosea   10-12-14-16-18-20

Pterocarya fraxinifolia      14-16-18-20-25-30

Pyrus calleryana Chanticleer      10-12-14-16-18-20-25-30-35
Pyrus calleryana Chanticleer beveerd vanaf 0,50 cm 10-12-14-16-18
Pyrus salixifolia Pendula      10-12-14-16-18-20-25

Quercus cerris       10-12-14-16-18-20-25
Quercus hispanica Fuhlamensis beveerd   10-12-14-16-18
Quercus palustris      10-12-14-16-18-20-25-30-35
Quercus robur       10-12-14-16-18-20-25
Quercus robur Fastigiata Koster    10-12-14-16-18-20-25

Omschrijving

Robinia pseudoacacia Bessoniana    12-14-16-18-20
Robinia pseudoacacia Casque Rouge   12-14-16-18-20
Robinia pseudoacacia Frisia     10-12-14-16-18-20-25
Robinia pseudoacacia Umbracilifera    10-12-14-16-18-20-25-30-35

Salix alba Liempde      12-14-16-18-20-25
Salix alba knotvorm      8-10-12-14-16-18-20-25-30
Salix alba Chermesina      10-12-14-16-18-20
Salix alba Chermesina knotvorm     10-12-14-16-18-20-25
Salix sepulcralis Tristis     10-12-14-16-18-20-25-30-35

Sophora japonica      12-14-16-18-20-25-30-35
Sophors japonica Regent     12-14-16-18-20-25-30-35

Sorbus aria Magni�ca      12-14-16-18-20-25
Sorbus aucuparia Edulis     12-14-16-18-20-25
Sorbus aucuparia Sheerwater Seedling   12-14-16-18-20-25
Sorbus intermedia Brouwers     12-14-16-18-20-25

Taxodium distichum beveerd    12-14-16-18-20-25-30

Tillia cordata       10-12-14-16-18-20-25-30
Tillia cordata Greenspire     10-12-14-16-18-20-25-30
Tillia europaea Euchlora     10-12-14-16-18-20-25-30
Tillia europaea Pallida      10-12-14-16-18-20-25-30-35
Tilia plathyphyllos      10-12-14-16-18-20-25-30
Tillia tomentosa Brabant     10-12-14-16-18-20-25-30-35

Ulmus hollandica Wredei     8-10-12-14-16
Ulmus lobel       12-14-16-18-20-25

Zelkova serrata       10-12-14-16-18-20-25
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Laanbomen assortiment lijst

Omschrijving

Metasequoia glyptostroboides      10-12-14-16-18-20-25-30

Morus alba Macrophylla dakvorm    12-14-16-18-20-25

Parrotia persica       10-12-14-16-18-20-25
Parrotia persica Vanessa     10-12-14-16-18-20

Paulownia tomentosa     14-16-18-20-25-30

Platanus acerifolia       10-12-14-16-18-20-25-30-35-40
Platanus acerifolia Malburg     10-12-14-16-18-20-25-30-35-40
Platanus acerifolia Alphen’s Globe    10-12-14-16-18-20-25
Platanus orientalis Minaret      12-14-16-18-20-25

Prunus avium Kanzan      12-14-16-18-20-25-30
Prunus avium Plena      12-14-16-18-20-25-30
Prunus cerasifera Nigra     10-12-14-16-18-20-25
Prunus fruticosa Globosum     10-12-14-16-18-20
Prunus serrulata Amanogawa    10-12-14-16-18-20
Prunus subhirtella Autumnalis Rosea   10-12-14-16-18-20

Pterocarya fraxinifolia      14-16-18-20-25-30

Pyrus calleryana Chanticleer      10-12-14-16-18-20-25-30-35
Pyrus calleryana Chanticleer beveerd vanaf 0,50 cm 10-12-14-16-18
Pyrus salixifolia Pendula      10-12-14-16-18-20-25

Quercus cerris       10-12-14-16-18-20-25
Quercus hispanica Fuhlamensis beveerd   10-12-14-16-18
Quercus palustris      10-12-14-16-18-20-25-30-35
Quercus robur       10-12-14-16-18-20-25
Quercus robur Fastigiata Koster    10-12-14-16-18-20-25

Omschrijving

Robinia pseudoacacia Bessoniana    12-14-16-18-20
Robinia pseudoacacia Casque Rouge   12-14-16-18-20
Robinia pseudoacacia Frisia     10-12-14-16-18-20-25
Robinia pseudoacacia Umbracilifera    10-12-14-16-18-20-25-30-35

Salix alba Liempde      12-14-16-18-20-25
Salix alba knotvorm      8-10-12-14-16-18-20-25-30
Salix alba Chermesina      10-12-14-16-18-20
Salix alba Chermesina knotvorm     10-12-14-16-18-20-25
Salix sepulcralis Tristis     10-12-14-16-18-20-25-30-35

Sophora japonica      12-14-16-18-20-25-30-35
Sophors japonica Regent     12-14-16-18-20-25-30-35

Sorbus aria Magni�ca      12-14-16-18-20-25
Sorbus aucuparia Edulis     12-14-16-18-20-25
Sorbus aucuparia Sheerwater Seedling   12-14-16-18-20-25
Sorbus intermedia Brouwers     12-14-16-18-20-25

Taxodium distichum beveerd    12-14-16-18-20-25-30

Tillia cordata       10-12-14-16-18-20-25-30
Tillia cordata Greenspire     10-12-14-16-18-20-25-30
Tillia europaea Euchlora     10-12-14-16-18-20-25-30
Tillia europaea Pallida      10-12-14-16-18-20-25-30-35
Tilia plathyphyllos      10-12-14-16-18-20-25-30
Tillia tomentosa Brabant     10-12-14-16-18-20-25-30-35

Ulmus hollandica Wredei     8-10-12-14-16
Ulmus lobel       12-14-16-18-20-25

Zelkova serrata       10-12-14-16-18-20-25
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18 19• Gespecialiseerd in het vormen van vers geleide leibomen

Plattegrond en leveringsvoorwaarden Notities

Leveringsvoorwaarden

- Leveringen geschieden onder voorwaarden HBN
- Maat van planten onder voorbehoud van groei en weersomstandigheden.
- Bestellingen bij voorkeur per e-mail of fax om misverstanden te voorkomen.
- Levering af kwekerij, tenzij anders overeengekomen.
- Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, 
   tussentijdse prijswijzigingen ten opzichte van de catalogus voorbehouden.
- Prijzen zijn excl. 6% Btw
- Schriftelijke reclames binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen.
- Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
- Onze aansprakelijkheid van eventueel geleden schade is beperkt tot de hoogte van 
   het factuurbedrag.
- Voor vervolgschade nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid.
- Bij niet betalen geven wij de vordering uit handen.

Plattegronden percelen

Per perceel hebben wij plattegronden met nummering,
deze plattegronden kunnen wij u digitaal toesturen.
Middels deze plattegronden kunt u zelf of met uw 
klanten bomen bezichtigen en/of merken op afspraak.

Opvragen van digitale plattegronden kan via:
info@maartenvanoverbeek.nl

Het maken van een afspraak kan telefonisch 
of per e-mail:
T 06-26812416 of info@maartenvanoverbeek.nl
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