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Het bedrijf, de kwekerij

Onze bomen worden gekweekt in Oirschot, 

gelegen in de stedendriehoek ‘s-Hertogen-

bosch, Eindhoven en Tilburg, we hebben 

±50 hectare grond in gebruik, waarvan 

10 ha groenbemester. Wij kweken een 

ruim assortiment laan-, sierbomen in grote 

partijen in de maten 12-14 t/m 25-30 en 

meerstammige bomen en struiken in de 

maten 175-200 t/m 500-600. Daarnaast is 

ons bedrijf gespecialiseerd in het kweken 

en maken van leibomen, vers geleid. Door 

persoonlijk contact en korte lijnen binnen 

ons bedrijf zijn wij als team deskundig, 

flexibel en service gericht om snel te kunnen 

inspelen op de wensen van onze klanten. 

We denken in kansen en oplossingen. 

Binnen ons bedrijf is de klant koning en 

streven wij ernaar om alle vragen zo 

spoedig mogelijk te beantwoorden. 

Wij zijn een partner voor de zakelijke markt 

binnen en buiten Nederland, binnen de 

Europese Unie. Wij zorgen voor het totaal-

pakket bomen voor onze vaste klanten.

Ons machinepark is zo ingericht om snel en 

efficiënt te werken. We zijn continue bezig 

met ontwikkelingen om onze machines 

te optimaliseren. Op deze manier kunnen 

wij uw bomen goed verzorgen om zo een 

uitermate kwalitatief product te kweken. 

Ook zijn wij door goede rooimachines in 

staat om een mooie kluit te realiseren en 

met een op afstand bestuurbare tractor 

met kraan worden uw bomen snel van het 

land gehaald. 

Natuurlijk bent u van harte welkom om 

een bezoek te brengen aan onze kwekerij. 

Op die manier krijgt u een totaalbeeld van 

ons bedrijf, onze werkwijze en ons team. 

Na het maken van een afspraak bent u van 

harte welkom in Oirschot. De koffie staat 

voor u klaar.

Neem ook eens een kijkje op onze website: 

www.maartenvanoverbeek.nl

Team boomkwekerij Maarten van Overbeek

Leivormen volgeleid en etages
We maken onze lage en hoge leivormen door 

een boom op stam te voorzien van een stevig 

gemaakt leirek van bamboestokken. 

Lage leivormen kunnen vanaf 20 cm op hoogte 

naar wens ingebonden worden. Hoge leivormen 

kunnen op 180 cm tot 200 cm stam ingebonden 

worden, we hebben hier per maat (stamomtrek) 

standaardhoogtes en standaard rekmaten voor, 

vraag hier even naar bij ons. Andere hoogtes en 

rekmaten zijn op aanvraag mogelijk. We maken 

leivormen veelal vol uitgeleid, enkel de Tilia soorten 

maken wij in leivorm 4 etages, rek 180 * 120. 

De volgende soorten leivormen kunnen wij voor u maken:

 Acer campestre ‘Elsrijk’

 Carpinus betulus

 Fagus sylvatica

 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

 Liquidambar styraciflua (‘Worplesdon’)

 Malus eetappels

 Malus sierappels

 Platanus hispanica ‘Malburg’

 Prunus laurcerasus ‘Novita’

 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

 Pyrus eetpeer

 Quercus palustris

 Tilia soorten

Informatie
Na het maken van een afspraak bent u 

van harte welkom op onze kwekerij. 

Per Perceel hebben wij plattegronden 

met nummering van blokken. Middels deze 

plattegrond kunt u zelf of met uw klanten 

bomen bezichtigen en / of uitmerken 

op afspraak. Vanaf heden kunt u heel 

gemakkelijk via onze website de platte-

gronden van onze percelen raadplegen:

www.maartenvanoverbeek.nl

Onze voorraadlijst kunt u opvragen 

door een e-mail te sturen naar: 

info@maartenvanoverbeek.nl . 
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Onze voorraad is eveneens in 
te zien op het platform van VARB
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Met passie en hart voor de boomkwekerij 

werken wij aan het behouden van een 

kwantitatief en kwalitatief mooi assortiment 

laan- en sierbomen voor onze klanten. 

Laan- en sierbomen kweken wij als 

hoogstam. Verschillende soorten kweken 

wij eveneens beveerd, ook wel laag vertakt 

genoemd. De bomen hebben dan vanaf 

lage stamhoogte takken op de stam. 

Onze bomen kunnen als mooie solitair 

geplant worden of aan een weg of laan. 

Deze beveerde bomen kunnen wij leveren 

in verschillende soorten. Bomen kweken 

van topkwaliteit is waar wij goed in zijn.

We stellen alles in het werk om de uitstraling 

van onze boomkwekerij het hele jaar rond 

optimaal te laten zijn. U als klant kunt dan 

ook ten aller tijde (na het maken van een 

afspraak) een kijkje nemen op onze kwekerij, 

eventueel samen met uw eigen klant. 

Kwekerij laan- en sierbomen 
van topkwaliteit

Catalpa bignonioides 

100 cm 100 cm

100 cm

Quercus palustris

Dakvormen
Voor het maken van dakvormen gebruiken 

wij een stalen kruis met bamboestokken 

door dit stalen kruis. Het frame blijft 

daardoor altijd mooi recht in de boom zit-

ten. Alle takken worden horizontaal 

uitgeleid op een hoogte van 240/250 cm. 

De afmetingen van het dakrek zijn 130 cm 

bij 130 cm (kruis 180 cm bij 180 cm). Om 

transport van de dakvormen efficiënter 

te maken laten wij 1 lengtestok van de 

dakvorm los, zodat stapelen mogelijk is.

Soorten dakvormen:

Acer campestere ‘Elsrijk’

Carpinus betulus

Liquidambar styraciflua (‘Worplsedon’)

Morus alba ‘Macrophylla’

Platanus hispanica ‘Malburg’

Quercus palustris

Blokvormen
De blokvormen worden bij ons gemaakt met een frame van staal in de vorm van een 

kubus, dat frame is verkrijgbaar in 2 formaten. De blok wordt standaard gemonteerd 

op 200 cm stamhoogte, afwijkende hoogte op aanvraag mogelijk. De kubusvorm wordt 

stevig in de boom bevestigd en wij kiezen voor u een mooi vertakte boom uit welke het 

beste geschikt is om deze vorm te maken. 

Standaard blokvormen:

70 x 70 x 100 cm

100 x 100 x 100 cm

Soorten blokvormen:

Acer campestere ‘Elsrijk’

Carpinus betulus

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Tilia soorten

 Liquidambar stryraciflua

Magnolia Galaxy

Onze verse leibomen worden als leigeschikte 
boomvorm gerooid, vervolgens worden ze 
opgeladen en naar onze loods gebracht. 
In deze loods worden ze geplaatst en hier 
monteren wij de vorm naar uw wens in de 
boom. Bij het monteren zorgen wij er voor 
dat er voldoende jonge vertakkingen aan 
de vorm vastgemaakt worden, dit geeft het 
mooiste resultaat. Dit alles resulteert in een 
zeer fraaie vers gemaakte vormboom.

Naast onze laan- en sierbomen kweken wij 

ook een mooi assortiment aan meerstammige 

bomen en struiken. Onze meerstammigen 

zijn mooie solitaire bomen, ze zijn voor 

verschillende doeleinden geschikt. Wij kunnen 

diverse soorten meerstammige bomen en 

struiken in verschillende maten leveren. 

Het assortiment is op te vragen per e-mail.

Parrotia persica

Meerstammige bomen en struiken

Vers geleide leibomen
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wij uw bomen goed verzorgen om zo een 

uitermate kwalitatief product te kweken. 

Ook zijn wij door goede rooimachines in 

staat om een mooie kluit te realiseren en 

met een op afstand bestuurbare tractor 

met kraan worden uw bomen snel van het 

land gehaald. 

Natuurlijk bent u van harte welkom om 

een bezoek te brengen aan onze kwekerij. 

Op die manier krijgt u een totaalbeeld van 

ons bedrijf, onze werkwijze en ons team. 

Na het maken van een afspraak bent u van 

harte welkom in Oirschot. De koffie staat 

voor u klaar.

Neem ook eens een kijkje op onze website: 

www.maartenvanoverbeek.nl

Team boomkwekerij Maarten van Overbeek

Leivormen volgeleid en etages
We maken onze lage en hoge leivormen door 

een boom op stam te voorzien van een stevig 

gemaakt leirek van bamboestokken. 

Lage leivormen kunnen vanaf 20 cm op hoogte 

naar wens ingebonden worden. Hoge leivormen 

kunnen op 180 cm tot 200 cm stam ingebonden 

worden, we hebben hier per maat (stamomtrek) 

standaardhoogtes en standaard rekmaten voor, 

vraag hier even naar bij ons. Andere hoogtes en 

rekmaten zijn op aanvraag mogelijk. We maken 

leivormen veelal vol uitgeleid, enkel de Tilia soorten 

maken wij in leivorm 4 etages, rek 180 * 120. 

De volgende soorten leivormen kunnen wij voor u maken:

 Acer campestre ‘Elsrijk’

 Carpinus betulus

 Fagus sylvatica

 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

 Liquidambar styraciflua (‘Worplesdon’)

 Malus eetappels

 Malus sierappels

 Platanus hispanica ‘Malburg’

 Prunus laurcerasus ‘Novita’

 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

 Pyrus eetpeer

 Quercus palustris

 Tilia soorten

Informatie
Na het maken van een afspraak bent u 

van harte welkom op onze kwekerij. 

Per Perceel hebben wij plattegronden 

met nummering van blokken. Middels deze 

plattegrond kunt u zelf of met uw klanten 

bomen bezichtigen en / of uitmerken 

op afspraak. Vanaf heden kunt u heel 

gemakkelijk via onze website de platte-

gronden van onze percelen raadplegen:

www.maartenvanoverbeek.nl

Onze voorraadlijst kunt u opvragen 

door een e-mail te sturen naar: 

info@maartenvanoverbeek.nl . 

 

Etages

Volgeleid

Etages

Volgeleid

Onze voorraad is eveneens in 
te zien op het platform van VARB
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