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Zomerbeeld in Bunnik Beginnende herfstverkleuring Detail bloei 

 

Beschrijving 
Hoogte:  5-10 m. 
Kroon:  ovaal, bij oudere bomen breed ovaal; fijn vertakt. 
Blad:  donkergroen, omgekeerd eirond tot ovaal, 3-7 cm lang, met spitse of toegespitste top; in 

de herfst spectaculair geel en rood verkleurend. 
Bloemen:  bloeit begin april met witte bloemen (in knop roze) in trossen.  
Vruchten:  bessen die eerst donkerrood kleuren, later zwart; niet erg talrijk. 
Herkomst:  Robin Hill Arboretum, Lyndonville, New York, USA; vóór 1970. 
Overig:  het wortelstelsel is fijn en oppervlakkig.  
 

Groeiplaatseisen 
Grondsoort:  stelt weinig eisen aan de bodem; wel liefst enigszins kalkhoudend.  
Vochtvoorziening:  vrij tolerant, maar niet te nat. 
Windgevoeligheid:  ongevoelig voor wind. 
Overig:  niet gevoelig voor strooizout.  
 

Gebruik 
Gebruikswaarde 
Op alle onderzoekslocaties was de groei goed, 
maar qua habitus ontstonden duidelijke 
verschillen. In Bunnik staan de bomen in 
bomenzand in omringende zware rivierklei en met 
vrije uitworteling. Doordat de bomen in het open 
veld staan en veel wind vangen wordt de 
scheutontwikkeling geremd. Hier vormden zich 
dichte tot zeer dichte kronen met veel kortlot en 
bloemhout. De stammen vormden vanaf het begin 
een lichte kromming. In Cuijk staan de bomen 
volledig in de verharding, in bomenzand op een 
zandbodem. Hier heeft meer strekkingsgroei 
plaatsgevonden waardoor de kroonvorm ovaal en 
transparant is. Ook bij deze bomen hebben de stammen de neiging tot kromming. Ook kwam wortelopslag 
voor in de boomspiegel. In verband hiermee is de onderstam van belang; de beste groei en minste opslag 
geeft een onderstam van Sorbus intermedia. In Zeewolde staan de bomen dicht in de buurt van grote 
bomen waar de lichtconcurrentie groot is. De kronen bleven hierdoor vrij open en klein. 
In Zundert ten slotte, op schrale zandgrond, ontwikkelden zich vrij kleine kronen met veel kortlot bezet met 
bloemknoppen. Bij enkele exemplaren trad, waarschijnlijk t.g.v. droogte, topsterfte op. Concluderend is 
‘Robin Hill’ een geschikte boom voor zonnige, ook wat smallere, straten en woonerven.  
Onderhoud 
Weinig onderhoud nodig, hooguit wat lichte correctiesnoei. 
Ziekten en plagen 
In het onderzoek is geen meeldauw geconstateerd. 

Amelanchier arborea  'Robin Hill'
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Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ 
 

 
 

Cuijk, Schellingstede; zomer 2008, 6 jaar na het planten. 
 

       
 

 

Gebruikswaarde: ‘Robin Hill’ is een relatief kleine boom, die verharding redelijk verdraagt en weinig eisen 
stelt aan de groeiplaats; daarmee is het een geschikte straatboom, ook voor wat kleinere straten.  

 


