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BOOMPLANTACTIE MILIEUFRONT OMER WATTEZ LEIEVALLEI – SOORTENOVERZICHT 
 

Bosplantsoen 
Bomen waar een * bij staat zijn afkomstig van autochtoon plantgoed. 
 

Soortnaam, 
Wetenschappelijke 
naam 

Sierwaarde en bijzonderheden 
 

Max. hoogte Groeikracht Bodemtype Natuurlijk voorkomen 
Zandstreek 
 

1. Beuk (groen), 
Fagus Sylvatica * 

Dominerende bosboom waaronder weinig andere 
planten kunnen groeien. Eetbare nootjes. 
Herfstkleur.                                                                      VOGELS 

boom tot 35 m traag goed gedraineerde 
leembodems 

vrij alg. Tot vrij 
zeldzaam 

2. Boswilg, Salix 
caprea 

Februari-maart. Breder blad. Gele mannelijke 
katjes, groene vrouwelijke katjes aan kale takken. 
Opvallend. 

struik tot 10 m snel droge tot vochtige 
bodem, zand/leem 

Algemeen 

3. Eenstijlige 
meidoorn, Crataegus 
monogyna * 

Witte bloemen in mei-juni. Doornen. Rode 
bessen. Gevoelig voor perenvuur. Moet jaarlijks 
wettelijk vóór maart gesnoeid worden. 

struik tot 10 m 
 
 

matig alle gronden, behalve 
natte 

vrij algemeen  

4. Gelderse roos,  
Viburnum opulus * 

Grote witte bloemen. Herfstkleur. Rode bessen in 
trossen, zeer lang aan kale struiken. 
                                                                                BIJEN – VOGELS 

struik tot 4 m matig snel matig vochtige tot 
natte bodems 

vrij algemeen tot 
algemeen  

5. Gewone es,  
Fraxinus excelsior * 

Luchtige boomkruin, laat in blad. Een van de 
belangrijkste bosbomen op vrijwel alle 
leembodems in de Vlaamse Ardennen. 

boom of struik 
tot 35 m 

snel goed gedraineerde 
vochtige 
leemgronden, natte 
zandgronden 

vrij algemeen  

6. Gewone esdoorn,  
Acer pseudoplatanus * 

Groengele bloempjes. Herfstkleur. Veel 
zaailingen, dominant. Niet of zeer beperkt 
aanplanten in bossen.                                                    BIJEN 

boom of struik 
tot 30 m 

snel goed gedraineerde tot 
vochtige bodems 

vrij algemeen tot 
zeldzaam 

7. Grauwe abeel,  
Populus canescens  

Opvallend blad met lichte onderzijde.  
Rekening houden met uitlopers. 

boom of struik 
tot 25 m  

zeer snel zandbodems en lichte 
bodem 

algemeen  



Boomplantactie MOW Leievallei 2017 

Soortnaam, 
Wetenschappelijke 
naam 

Sierwaarde en bijzonderheden 
 

Max. hoogte Groeikracht Bodemtype Natuurlijk voorkomen 
Zandstreek 
 

8. Haagbeuk,  
Carpinus betulus * 
 

Goede haagplant. Herfstkleur. Bladeren blijven 
verdord aan de takken. Alleenstaand decoratief. 
Niet verwarren met beuk (gekarteld blad). 

boom of struik 
tot 20 m 

traag alle leembodems, niet 
op droge zandbodems 

Zeldzaam 

9. Hazelaar,  
Corylus avellana  

Katjes februari. Eetbare noten. Zelf steriel, 
meerdere struiken dus.                                            VOGELS 

struik tot 6 m matig snel alle gronden, matig 
vochtig in zandstreek 

vrij algemeen 

10. Hondsroos,  
Rosa canina * 

Roze of witte rozen in juni-juli. Rozebottels rijk 
aan vitamine C, confituur.                   BIJEN – VOGELS 

struik tot 5 m snel droge tot vochtige 
zandleem- en 
leembodems 

vrij zeldzaam 

11. Hulst, 
Ilex aquifolium 

Witte bloempjes in mei-juni. Rode bessen (giftig), 
takjes en bessen als kerstversiering. Altijd groen. 
Tweehuizig dus meerdere struiken. Alleen in 
bossen van leemstreek een kans.                      VOGELS 

struik tot 15 m traag drogere leembodems. 
Niet op droge 
zandgrond 

zeldzaam tot zeer 
zeldzaam 

12. Kardinaalsmuts, 
Euonymus europaeus 
* 

Geelgroene bloempjes in mei-juni. Twijgen ± 
vierkant. Herfstkleur. Mooie roze mutsvormige 
vruchten (giftig).                                                           VOGELS 

struik tot 6 m 
 
 

matig vochtige tot goed 
gedraineerde 
leembodems 

niet spontaan 
voorkomend 

13. Kleinbladige 
linde,  
Tilia cordata * 

Geurige lindebloesem in juni-juli. Gedroogd voor 
de lindethee. Opslag rond stam. Typisch bij ingang 
gebouwen, beperkt voorkomen in bossen.      BIJEN                             

boom tot 30 m redelijk snel alle niet te vochtige 
noch te droge bodems 

vrij zeldzaam 

14. Klimop, Hedera 
Helix 

Bloeit in het najaar. Zwarte bessen in de lente. 
Nest- en overnachtingsplaats voor vogels. VOGELS 

tot 12 m vrij snel in 
schaduw 

vochtig en voedselrijk algemeen 

15. Lijsterbes,  
Sorbus aucuparia * 

Witte bloemen in mei-juni. Rode bessen. Kan 
dicht bij gebouwen geplant worden. 
                                                                                BIJEN – VOGELS 

struik tot 15 m 
 

snel op alle drogere 
gronden 

algemeen  

16. Olm, Ulmus minor 
 

Weinig opvallende bloei. Vormt gemakkelijk 
wortelscheuten. 

boom tot 30 m 
 

matig alle gronden vrij zeldzaam 

17. Ratelpopulier,  
Populus tremela 

Enige zeker inheemse populier voor de streek. 
Veel wortelopslag. Gele herfstkleur, ritselend blad. 

boom of struik 
tot 25 m 

snel droge tot relatief 
vochtige gronden 

vrij algemeen  
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Soortnaam, 
Wetenschappelijke 
naam 

Sierwaarde en bijzonderheden 
 

Max. hoogte Groeikracht Bodemtype Natuurlijk voorkomen 
Zandstreek 
 

18. Rode kornoelje,  
Cornus sanguinea * 

Witte bloemen in mei-juni. Herfstkleur. Zwarte 
bessen in trossen. Winteropslag.    BIJEN – VOGELS 

struik tot 4 m matig zandleem - leem 
matig vochtig 

zeer zeldzaam 

19. Ruwe berk,  
Betula pendula * 

Typisch witte schors. Zeker niet snoeien in het 
voorjaar. Katjes in maart-april. 

boom tot 30 m snel droge zand- en 
zandleemgronden 

zeer algemeen  

20. Schietwilg,Salix 
alba 

De bekende knotwilg. Katjes. Kan ook als boom 
gekweekt worden. Langwerpig blad.                   BIJEN 

boom of struik 
tot 20 m 

snel vochtig tot natte 
bodem 

algemeen  

21. Sleedoorn,  
Prunus spinosa * 
 

Witte bloemen (vóór blad) in maart-april. 
Doornen. Blauwzwarte pruimpjes (wijn, jenever) 
                                                                                BIJEN – VOGELS 

struik tot 4 m matig voorkeur voor 
neutrale, iets kalkrijke 
bodem 

zeldzaam 

22. Veldesdoorn,  
Acer campestre 

Mooi klein, handvormig blad. Herfstkleur. In 
houtkanten en boskanten in leemstreek.         BIJEN 

struik tot 15 m matig snel drogere leemgronden zeldzaam 

23. Vlier,  
Sambucus nigra 

Witte bloemen in mei-juni. Zwarte bessen voor 
hoestsiroop. Aanplant in bos is door snelle 
verspreiding af te raden.                                          VOGELS 

struik tot 10 m 
 
 

snel alle gronden, matig 
vochtig 

algemeen  

24. Vogelkers,  
Prunus padus * 

Witte bloempjes. Zwarte bessen. Weinig 
voorkomend in bossen in de leemstreek.    VOGELS 

struik tot 15 m 
 

matig  natte bodems zeer zeldzaam 

25. Vuilboom / 
sporkehout,  
Frangula alnus * 

Groenwitte bloemen in mei tot september. 
Vruchten eerst rood dan zwart.                                BIJEN 

struik tot 5 m matig op alle zandgronden vrij algemeen  

26. Wilde 
kamperfoelie 
Lonicera 
periclymenum  

Slingerplant. Voedselbron voor tal van insecten. 
INSECTEN 

 

tot 5 m vrij snel 
 

Humusrijk Algemeen 
 
 

27. Zachte berk, 
Betula pubescens * 

Typisch witte schors. Zeker niet snoeien in het 
voorjaar. Katjes in maart-april. 

boom tot 20 m snel Vochtige zand- en 
zandleemgronden 

vrij algemeen  

28. Zoete kers,  
Prunus avium* 

Witte bloesem in april-mei. Een goede inheemse 
bossoort. Aanplanten gewenst.       BIJEN – VOGELS                     

boom tot 20 m snel Goed gedraineerde 
leem en zandleem 

zeer zeldzaam 
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Soortnaam, 
Wetenschappelijke 
naam 

Sierwaarde en bijzonderheden 
 

Max. hoogte Groeikracht Bodemtype Natuurlijk voorkomen 
Zandstreek 
 

29. Zomereik,  
Quercus robur * 

Van groot belang voor veel in het wild levende 
diersoorten. Ook mooi als solitaire boom. Eikels. 
Knotboom. Goede bossoort. 

boom tot 40 m 
 

traag  alle gronden zeer algemeen  

30. Zwarte els,  
Alnus glutinosa * 

Katjes in maart-april. Goede windschut. Zeer 
geschikt langs beken voor oeverversteviging.  
                                                                                                  VOGELS 

boom of struik 
tot 20 m 
 

snel Natte gronden algemeen  

 


