
De 

boomsoort
De Krimlinde

Gemaakt door S. en V.



Waar kan de boom 

groeien?

De boom kan op droge grond staan.

Hij is weinig windgevoelig.

Hij kan 4 graden aan.



Wat heeft de boom 

nodig om te leven
De Krimlinde heeft niet veel water nodig om in leven te

blijven dus ze hoeven de boom niet veel water te geven.

En dan hoefen ze de boom dus niet te verzorgen en

kunnen ze die daar plaatsen .



Wat voor invloed heeft je boom op 

de omgeving en het milieu?

DE BOOM MAAKT DE STAD GROENER EN ER 

KOMT VEEL MEER ZUURSTOF IN DE LUCHT.

HET PROBLEEM IS DAT DE WORTELS 

MISSCHIEN DE TOREN KAPOT MAKEN.



Hoe ziet je boom 

eruit in 

verschillende 

seizoenen?

In de herfst ziet de boom er mooier uit

dan in de andere seizoenen maar hij kan

in elk seizoen groeien.



Waarom deze boom?

Deze  boom omdat  deze  boom n ie t  a l  t e  zwaar  i s .

En  in  e lk  se i zoen kan  de  boom groe ien maar  in  de  her f s t  i s  

d ie  he t  moo is t .

En er  va l len ook  geen  e ike l s  u i t  dus  mensen kunnen n ie t  

opeens  een  e ike l  op  hun hoofd k r i jgen.

En  de  boom wordt  ook  n  ie t  hee l  l ang en  h i j  hee f t  ook  n ie t  

vee l  verzorg ing nod ig .



De groentoren(ontwerp)

- Door deze torens kun je  bomen vert icaal  p lanten en zorg je  voor meer 

vergroening. De toren en de p lantenbakken kun je  maken van Cortenstaal en z i jn 

duurzaam. 

- De bomen kr i jgen water  v ia  een druppelsysteem. 



Einde


