
Boomplantactie MOW Leievallei 2017 

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  
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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  
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Soorten voor de siertuin 
 

Soortnaam, 
Wetenschappelijke naam 

Sierwaarde en bijzonderheden 
 

Max. hoogte Groeikracht 

1. Drents krentenboompje, Amelanchier 
lamarckii 

Witte bloemen in mei. Paarsrode bessen in juni. Mooie 
herfstkleur.                                                                      BIJEN – VOGELS 

struik tot 12 m 
 

matig snel 

2. Eglantier, Rosa rubignosa Roze bloemen in juni-augustus. Meer stijve, opgerichte 
groei dan hondsroos. Uitlopers.                        BIJEN – VOGELS 

struik tot 2 m 
 

snel 

3. Paardekastanje, Aesculus hippocastanum Opvallende bloei in mei-juni. Vruchten niet eetbaar.  
Herfstkleur. 

boom tot 25 m matig snel 
 

4. Rode beuk, Fagus sylvatica Cultuurvariëteit van de groene beuk. Veel als haagplant.  
Kan ook als boom uitgroeien. 

boom tot 35 m traag 
 

5. Tamme kastanje, Castanea sativa Bloei in mei-juli. Eetbare kastanjes. In jonge toestand 
roestgevoelig. Als hoogstam in de boomgaard.             BIJEN 

boom of struik tot 30 m 
 

snel 

6. Wilde liguster, Ligustrum vulgare Geurige witte bloemen, juni-juli. Zwarte bessen. Bladeren 
blijven lang groen. Winterhard. Haagplant.                                                    
                                                                                                     BIJEN-VOGELS 

struik tot 3 m 
 
 

snel 

7. Wollige sneeuwbal, Viburnum lantana Grote roomwitte bloemen, mei-juni. Trossen rode tot 
zwarte bessen.                                                                                  VOGELS 

struik tot 6 m 
 

matig snel 
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Klimplanten 
 

Soortnaam 
Wetenschappelijke naam 

Bloeiperiode 
 

Groeisnelheid en hoogte Klimhulp en lichteis 

1. Bergbosrank – wit, Clematis montana  Mei-juni Matig – 5-10 m  Ja – zon + halfschaduw 

2. Bergbosrank – roze, Clematis montana Mei-juni Matig – 5-10 m Ja – zon + halfschaduw 

3. Blauwe regen, Wisteria floribunda April (mogelijks tot augustus) Matig – 6-10 m Ja – zon 

4. Doornloze klimroos (Guirlande rose), Rosa sp. Juni-oktober Matig – 2-5 m Ja – overal 

5. Klimhortensia, Hydrangea anomala ssp. petiolaris Juni-juli Snel – 6-20 m Aanbevolen – overal 

6. Klimop, Hedera helix Augustus (mogelijks tot dec) Snel – 20-30 m Nee – overal 

7. Tuinkamperfoelie (rood-wit), Lonicera periclymenum 
serotina 

Mei (mogelijks tot juli) Traag – 3-7 m Ja – halfschaduw 

8. Wilde Kamperfoelie (wit – geel), Lonicera 
periclymenum  

Mei (mogelijks tot oktober) Matig – 3-6 m Ja – halfschaduw 

9. Wilde Wingerd, Parthenocissus tricuspidata Veitchii Juni-augustus (fraaie herfstkleuren) Snel – 5-15 m Nee – overal 

10. Winterjasmijn, Jasminum nudiflorum Augustus tot maart Matig – 2-3 m Ja – overal 
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Bloemenweide 
 

Mengsel Kenmerken Zaaien & maaien Samenstelling 

1. Mengsel voor zand- 
en leemgrond (10 g) 

- Het eerste jaar weinig bloei, daarna 
ingetogen bloei van vaste planten 
- Voor leemgrond en lemige zandgronden. 
Dit is de meest voorkomende grondsoort 
in België; dit mengsel kan dus gebruikt 
worden bij de meeste ‘normale’ 
tuingronden 
- Voor een zonnige plek 
- De grond niet verstoren na aanleg 

- Zaaidichtheid: 1 à 2 g/m² 
- Inzaaiperiode: midden maart 
tot midden juni en vanaf eind 
augustus 
- Maairegime: jaarlijks 1 tot 2 
maal, aan het begin van de 
zomer en aan het einde van de 
herfst. 

- Achillea millefolium (gewoon duizendblad) 
- Barbarea vulgaris (barbarakruid) 
- Centaurea jacea (echt knoopkruid) 
- Crepis biennis (groot streepzaad) 
- Daucus carota (wilde peen) 
- Echium vulgare (slangenkruid) 
- Erodium cicutarium (gewone reigersbek) 
- Galium mollugo (glad walstro) 
- Hieracium laevigatum (stijf havikskruid) 
- Hieracium umbellatum (schermhavikskruid) 
- Hypericum perforatum (Sint-Janskruid) 
- Hypochaeris radicata (gewoon biggekruid) 
- Jasione montana (zandblauwtje) 
- Leontodon autumnalis (herfstleeuwetand) 
- Leucanthemum vulgare (wilde margriet) 
- Luzula campestris (gewone veldbies) 
- Malva moschata (muskuskaasjeskruid) 
- Oenothera biennis (middelste teunisbloem) 
- Plantago lanceolata (smalle weegbree) 
- Prunella vulgaris (brunel) 
- Ranunculus acris (scherpe boterbloem) 
- Rhinanthus minor (kleine ratelaar) 
- Silene dioica (dagkoekoeksbloem) 
- Tragopogon pratensis pratensis (gele 
morgenster) 
- Trifolium arvense (hazepootje) 
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Mengsel Kenmerken Zaaien & maaien Samenstelling 

2. Akkerbloemen (10 
g) 

- Heel bloemrijk, dit mengsel geeft het 
kleurrijkste én het snelste resultaat. In het 
voorjaar ingezaaid, geeft dit mengsel al na 
6 tot 8 weken bloemen. 
- Geschikt voor de meeste gronden 
(behalve héél vochtige of héél schrale 
(arme) gronden). 
- Voor een zonnige plek. 
- De grond moet elk jaar opnieuw 
verstoord worden. 
- Geschikt als tijdelijke oplossing. 

- Zaaidichtheid: 1 à 2 g/m² 
- Zaaiperiode: in voorjaar of 
najaar, NIET tussen half juli en 
eind augustus 
- Maairegime : éénmaal in 
oktober 

- Agrostemma githago (bolderik) 
- Centaurea cyanus (korenbloem) 
- Consolida regalis (wilde ridderspoor) 
- Glebionis segetum (gele ganzebloem) 
- Matricaria recutita (echte kamille) 
- Misopates orontium (akkerleeuwenbek) 
- Papaver dubium (bleke klaproos) 
- Papaver rhoeas (grote klaproos) 
- Silene conica (kegelsilene) 
- Silene gallica (Franse silene) 
- Silene noctiflora (nachtkoekoeksbloem) 
- Vaccaria hispanica (koekruid) 
- Tripleurospermum maritimum (reukloze 
kamille) 

3. Bijen- en 
vlindermengsel (10 g) 

- Bloemrijk vanaf het eerste jaar. De 
soorten in dit mengsel werden 
geselecteerd op hun aantrekkingskracht 
op bijen, hommels en vlinders. 
- Mengeling van eenjarige, tweejarige en 
vaste planten. 
- Langs wegen, akkers, in tuinen. 
- Voor een zonnige plek. 
- Duurzaamheid van maximum 5 jaar, 
nadien opnieuw in te zaaien. 

- Zaaidichtheid: 1,5 à 2 g/m² 
- Inzaaiperiode: midden maart 
tot en met midden juni en vanaf 
eind augustus 
- Maairegime: 1 maal per jaar 
maaien in voorjaar 

- Achillea millefolium (gewoon duizendblad) 
- Agrimonia eupatoria (gewone agromonie) 
- Barbarea vulgaris (barbarakruid) 
- Campanula rotundifolia (grasklokje) 
- Centaurea cyanus (korenbloem) 
- Centaurea jacea (echt knoopkruid) 
- Daucus carota (wilde peen) 
- Echium vulgare (slangenkruid) 
- Galium mollugo (glad walstro) 
- Galium verum (geel walstro) 
- Heracleum sphondylium (bereklauw) 
- Hypericum perforatum (Sint-Janskruid) 
- Hypochaeris radicata (gewoon biggekruid) 
- Knautia arvensis (beemdkroon) 
- Leontodon autumnalis (herfstleeuwetand) 
- Leucanthemum vulgare (margiet) 
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Mengsel Kenmerken Zaaien & maaien Samenstelling 

   - Linaria vulgaris (vlasbekje) 
- Lotus corniculatus (gewone rolklaver) 
- Malva moschata (muskuskaasjeskruid) 
- Malva sylvestris (groot kaasjeskruid) 
- Medicago lupulina (hopklaver) 
- Papaver dubium (bleke klaproos) 
- Pastinaca sativa (pastinaak) 
- Plantago lanceolata (smalle weegbree) 
- Prunella vulgaris (brunel) 
- Saponaria officinalis (zeepkruid) 
- Scrophularia nodosa (knopig helmkruid) 
- Silene dioica (dagkoekoeksbloem) 
- Silene latifolia ssp. Alba 
(avondkoekoeksbloem) 
- Silene vulgaris (blaassilene) 
- Sinapsis arvensis (herik) 
- Stachys sylvatica (bosandoorn) 
- Tanacetum vulgare (boerenwormkruid) 
- Thymus pulegioides (grote tijm) 
- Torilis japonica (heggendoornzaad) 
- Tragopogon pratensis (gele morgenster) 
- Verbascum nigrum (zwarte toorts) 
- Viola arvensis (akkerviooltje) 

4. Bijenweidemengsel 
(ook groenbemester) 
(20 g) 

- Bloemrijk, maar minder uitbundig dan 
het akkerbloemenmengsel. 
- Geschikt voor de meeste gronden. 
- Voor een zonnige standplaats. 
- Dient elk jaar opnieuw ingezaaid te 
worden . 
- Zeer aantrekkelijk voor bijen en vlinders. 

- Zaaidichtheid: 0,75 tot 1,5 g/m² 
- Inzaaiperiode: van eind april 
tot eind juli, NIET inzaaien in 
nazomer/najaar. 
- Maairegime: éénmaal in 
oktober. 

Bio: 
- Anethum graveolens (dille) 
- Borago officinalis (komkommerkruid) 
- Calendula officinalis (goudsbloem) 
- Centaurea cyanus (korenbloem) 
- Coriandrum sativum (koriander) 
- Cosmos bipinnatus (cosmea) 
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Mengsel Kenmerken Zaaien & maaien Samenstelling 

 - Kan ook gebruikt worden als 
groenbemester. 
- Beschikbaar in bio-versie (biocontrole Be-
bio-01). 

 - Fagopyrum esculentum (boekweit) 
- Helianthus annuus (zonnebloem) 
- Malva sylvestris (groot kaasjeskruid) 
- Nigella damascena (juffertje in ’t groen) 
- Phacelia tanacetifolia (phacelia ) 
- Raphanus sativus subsp. oleiferus 
(bladrammenas) 
- Serradella Ornithopus sativus (serradella) 
- Sinapis alba (mosterd) 
- Trifolium incarnatum (incarnaatklaver) 
 
Niet-bio: 
- Anethum graveolens (dille) 
- Borago officinalis (komkommerkruid) 
- Calendula officinalis (goudsbloem) 
- Centaurea cyanus (korenbloem) 
- Coriandrum sativum (koriander) 
- Fagopyrum esculentum (boekweit) 
- Malva sylvestris (groot kaasjeskruid) 
- Nigella sativa (kummel) 
- Phacelia tanacetifolia (phacelia ) 
- Raphanus sativus subsp. oleiferus 
(bladrammenas) 

 


