
Beschermingsmaterialen, alleen in combinatie met 
plantmateriaal  prijs p.st  aantal 

 boomband , per m  €                  1,60    

boomkorf  €                17,50    

 boompaal, hoog 250 cm, Ø 8cm onbehandeld  €                  7,25    

boompaal, tamme kastanje, hoog 250 cm,  Ø 8cm  €                  7,75    

boompaal, tamme kastanje, hoog 180 cm, Ø 8cm  €                  6,25    

boomwikkel, zwart  €                  1,00    

puntdraad, rol 250 m  €                62,50    

puntdraad, rol 500 m  €                92,50    

schapengaas, hoog 100 cm, mazen 15 x 15 cm, rol 50 m  €             125,00    

spandraad, verzinkt Ø 2, 4 mm, rol ca 1000 m  €                92,50    

    afleveradres Factuuradres 

naam 
naam 
  

 adres 
adres 
  

pc + plaats 
pc + plaats 
  

  email 
email 
  

telnr 
telnr 
  

    Verklaart zich akkoord met de leveringsvoorwaarden. Prijzen gelden voor het seizoen 2014-2015. 
 Uw bestelling wordt GRATIS geleverd bij uw afleveradres. Prijzen zijn inclusief BTW. 
 

    Datum 
   

    Handtekening 
   

    Opmerkingen       

        

    Indien een fruitboomras niet leverbaar is, wordt een vervangend ras geleverd. Indien u een fruitboomras 
wenst dat niet op bestellijst staat, graag hierboven vermelden bij Opmerkingen. 

    
O   Ik wens geen ander fruitboomras te ontvangen dan aangegeven (aankruisen indien van toepassing). 

    
Besteltermijn en afleverdatum 

   
Seizoen 2014-2015 kent 2 bestelronden. Het formulier dient uiterlijk vrijdag 6 maart 2015 of vrijdag 27maart 
te zijn ingeleverd. Levering vindt dan plaats ca 2 weken later. U ontvangt vooraf bericht over de exacte 
leverdatum. Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de datum van levering.  

    
Inzenden bestelformulier:  Boomkwekerij De Batterijen BV   
Bonegraafseweg 68    4051 CH  OCHTEN             info@batterijen.nl 

Boomkwekerij De Batterijen is bereikbaar op 0344 641 271. 

- Kies voor streekeigen beplanting 
prijs- en bestellijst 2014-2015 

LAANBOMEN omtrek 8/10 cm Minimumafname laan- en/of fruitbomen is 3 stuks 

  
  

 prijs per stuk  aantal 

Acer pseudoplatanus gewone esdoorn  €                         23,50    

Aesculus hipocastanum paardenkastanje 
 

 €                         26,50    

Alnus glutinosa zwarte els 
 

 €                          19,50    

Betula pendula ruwe berk 
 

 €                         21,00    

Carpinus betulus haagbeuk 
 

 €                         24,50    

Castanea sativa tamme kastanje 
 

 €                          24,00    

Fagus sylvatica beuk 
 

 €                          39,50    

Fagus sylvatica Atropunicea rode beuk 
 

 €                          42,50    

Fraxinus excelsior es 
 

 €                          21,50    

Juglans regia gewone walnoot 
 

 €                         30,00    

Platanus acerifolia plataan 
 

 €                          26,50    

Populus nigra c.v. zwarte populier 
 

 €                          15,75    

Prunus avium wilde kers 
 

 €                          21,75    

Quercus robur zomereik 
 

 €                          31,50    

Robinia pseudoacacia acacia 
 

 €                         29,50    

Salix alba Lievelde schietwilg 
 

 €                          16,50    

Tilia cordata kleinbladlinde 
 

 €                          31,50    

Tilia x vulgaris Hollands linde 
 

 €                          31,50    

Ulmus Clusius Hollandse iep    €                          25,50    

FRUITBOMEN Minimumafname laan- en/of fruitbomen is 3 stuks 

Appels     
 hoogstam                         
€ 23,50  per stuk  

halfstam               € 18,50 
per st 

  
  

 aantal  aantal 
Brabantse bellefleur handappel     

Bramley's seedling moesappel     

Dubbele bellefleur hand/moesappel     

Dijkmanszoet stoofappel     

Glorie van Holland handappel     

Gravesteiner desertappel     

Groninger kroon hand/moesappel     

Jonathan handappel     

Keuleman hand/moesappel     

Koningszuur hand/moesappel     

Lemoen handappel 
 

    

Notarisappel handappel 
 

    

Present van Engeland handappel 
 

    

Princesse noble handappel 
 

    

Court Perdu handappel 
 

    

Schone van Boskoop moesappel 
 

    

Sterappel handappel 
 

    

Zigeunerin handappel 
 

    

Zoete bloemee zoete appel 
 

    

zoete campaganer stoofappel 
 

    

zoete ermgaarde hand/stoofappel     

zoete kroon hand/stoofappel     

binderzoet hand/stoofappel     

    

mailto:info@batterijen.nl


FRUITBOMEN Minimumafname laan- en/of fruitbomen is 3 stuks 

appels      hoogstam € 23,50 /st  halfstam   € 18,50 / st 

       aantal  aantal 

Santana handappel     

Ecolette handappel     

Topaz hand/moesappel     

Pinova handappel     

peren      hoogstam € 23,50 /  st  halfstam  €  18,50/ st 

       aantal  aantal 

Clapp's favourite handpeer     

Beurre lebrun hand/stoofpeer     

Trosjespeer stoofpeer       

Triomph de Vienne handpeer       

Pondspeer stoofpeer       

Doyenne de comice handpeer       

Beurre Alexander Lucas handpeer       

Beurre de Merode handpeer       

Brederode stoofpeer       

Conference handpeer       

Gieser Wildeman stoofpeer       

Juttepeer handpeer       

Kruidenierspeer handpeer       

Noordholl. suikerpeer handpeer     

Winterjan stoof/handpeer     

Ijsbout stoofpeer       

Zwijndrechtse wijnpeer handpeer       

pruimen      hoogstam € 23,50 / st  halfstam  € 18,50 / st 

       aantal  aantal 

Hauszwetsche 
 

        

Monsieur Hatif 
 

      

Ontario 
 

      

Opal 
 

      

Reine Claude d'Althan 
 

      

Reine Claude d'Oulins 
 

      

Reine Claude verte 
 

      

Reine Victoria         

kersen      Hoogstam € 23,50 p/st  halfstam € 18,50 p/st 

       aantal  aantal 

Early rivers         

Koningskers 
 

      

Dubbele meikers 
 

      

Morel 
 

      

Udense Spaanse 
 

      

Varikse zwarte 
 

      

Wijnkers         

overige fruitbomen           

       prijs per stuk  aantal  

zwarte moerbei     € 44,50   

Mispel, Hollandse halfstam 
 

  € 21,50   

Mispel, Westerveld halfstam 
 

  € 21,50   

Mispel, Westerveld hoogstam 
 

  € 29,50   

Champion, kweepeer, halfstam 
 

  € 19,50   
Vranja, kweepeer, halfstam     € 19,50   

     

Leibomen geen minimumafname     
  

 
 prijs per stuk  aantal 

Tilia cordata, pyramide, maat 12-14 winterlinde, leiboom  €                     85,00    

 idem, maat 14-16 idem  €                     95,00    

Tilia cordata, blokvorm, maat 12-14 winterlinde, leiboom  €                     85,00    

 idem, maat 14-16 idem  €                     95,00    

Veren, hoogte 150-175 cm minimumafname 10 stuks   
Alnus glutinosa zwarte els € 6,75   

Fagus sylvatica groene beuk € 9,85   

Fraxinus exelsior es € 6,75   

Populus nigra zwarte populier € 6,75   

Quercus robur zomereik € 9,75   

Knotstek, lengte 3 m minimumafname 10 stuks 
Salix alba schietwilg € 5,50   

Bosplantsoen, hoogte 80/100 cm of 50/100 cm     

minimumafname 50 stuks; minimaal 10 st per soort, afgerond op vijftallen  prijs per stuk  aantal 
Acer campestre veldesdoorn € 1,25   

Alnus glutinosa zwarte els € 1,25   

Betula pubescens zachte berk € 1,25   

Buxus sempervivens palmboompje € 1,75   

Carpinus betulus haagbeuk € 1,50   

Cornus sanguinea rode kornoelje € 1,25   

Corylus avellana hazelaar € 1,25   

Crataegus monogyna meidoorn € 1,25   

Euonymus europeus kardinaalsmuts € 1,25   

Fagus sylvatica beuk € 1,50   

Fagus sylvatica Atropunicea rode beuk € 2,75   

Fraxinus excelsior es € 1,25   

 Ligustrum vulgare liguster € 1,35   

Populus termula esp € 1,25   

Prunus avium boskriek € 1,25   

Prunus padus Holl. Vogelkers € 1,25   

Prunus spinosa sleedoorn € 1,25   

Quercus robur zomereik € 1,40   

Rhamnus cathartica wegedoorn € 1,40   

Rhamnus frangula vuilboom € 1,25   

Rosa canina hondsroos € 1,25   

Salix alba schietwilg € 1,25   

Salix aurita geoorde wilg € 1,25   

Salix caprea boswilg € 1,25   

Salix cinerea grauwe wilg € 1,25   

Salix fragilis kraakwilg € 1,25   

Salix purpurea bittere wilg € 1,25   

S alix triandra amandelwilg € 1,25   

Salix viminalis katwilg € 1,25   

Sambucus nigra vlier € 1,40   

Sorbus aucuparia lijsterbes € 1,25   

Viburnum oplulus Gelderse roos € 1,75   

Ulmus glabra Hollandica iep € 1,25   

 


