
Bron: LNE - MOS 

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken 
 

 “Archaeofieten”. De soorten met een sterretje zijn niet inheems, maar sinds de Romeinse tijd bij ons ingevoerd uit het Mediterrane gebied. Gezien 
overeenkomstige typische bodem- en vochtvereisten en het microklimaat in een stad behandelen we deze geselecteerde soorten hier ook bij de 
inheems soorten.  

 

 Andere houtige inheemse soorten. Er zijn ook tal van inheemse rozen- en bramenstruiken, deze zijn vanwege het ingewikkelde karakter niet 
opgenomen in de lijst. Maar perfect toepasbaar in sneukelhagen, houtkanten en vogelbosjes.  

 

 Berkenpollen. Enkel windbloeiers zijn verantwoordelijk voor boompollenallergieën. Vooral berk en in veel mindere mate els en hazelaar zijn 
hiervoor verantwoordelijk. Boompollen zijn zo licht dat ze van zeer ver komen. Stedelingen hebben er evenveel last van als mensen van het 
platteland. Dus het heeft niet zoveel zin om deze bomen volledig te gaan weren! Plant ze alleen niet massaal aan. 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Waar toepassen? Toepassing Aandachtspunt 

Beuk Fagus sylvatica leem- en 
zandleemstreek 

solitaire boom, 
schaduw creëren,  

- liever niet bij 
kleuters, 
- gevoelige schors  
(licht, kerven) ! 

Bosaalbes Ribes rubrum leem- en 
zandleemstreek 

sneukelhaag, nacht- 
vlinders, bijen, 
vogelbosje, bloem, 
houtkanten 

lekkere bessen 

Boswilg Salix carprea algemeen 
(pionierssoort), zon 

houtkant, bosrand, 
bijen en hommels 

 

Brem Cytisus scoparius zandbodems of 
voedselarme bodems, 
zon 

insecten! bijen, 
bloem, 

niet bij kleuters 

Duindoorn Hippophae rhamnoides duinsoort, vogelbosje, bijen, doornen 



kuststeden houtkant 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna zon, 
geen specifieke 
bodemeisen 

vogelbosje, haag en 
houtkant, bes en 
bloem, herfstkleur 

niet bij kleuters, 
doornen 

Es (gewone) Fraxinus excelsior overal, op rijkere, 
natte bodem 

hakhoutbosje, 
solitaire (knot-) boom 
speelplaats 

helikopterzaadjes, 
speelplaatsboom 

Gelderse roos Viburnum opulus vochtige bodems vogelbosje, bes, 
bloem, insecten, haag 
en houtkant 

niet bij kleuters 

Gele kornoelje Cornus mas Voerstreek vogelbosje, bijen, 
onderdeel van haag 
en houtkant, 

niet bij kleuters 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus  leem- of 
zandleemstreek, 
ook in schaduw 

houtwal, haag, 
speelplaatsboom, 
bijvriendelijk 

helikopterzaadjes, 
speelplaatsboom  
 

Gewone vlier Sambucus nigra voedselrijke bodems, 
overal 

vogelbosje, 
gemengde haag, 
bloem, bes, vlinders, 
keuken,  

niet bij kleuters, 
vlierbloesemthee, 
vliersiroop 
 

Gewone vogelkers Prunus padus voedselrijke zand- en 
leembodems, 
halfschaduw 

vogelbosje, 
gemengde haag, 
Houtkant 

niet bij kleuters 

Grootvruchtige 
meidoorn 

Crateagus x macrocarpa leem- en zandleem  vogelbosje, haag en 
houtkant, bes en 
bloem 

niet bij kleuters 

Haagbeuk Carpinus betulus leem- of 
zandleemstreek 

te scheren haag, 
speelplaatsboom, 
hakhoutbosje 

weinig snoeiafval in 
gewicht, 
speelplaatsboom 

Hazelaar Corylus avellana rijkere, vochtige 
gronden, niet in 
polders 

sneukelhaag, haag, 
houtkant, keuken, 
vogelbosje 

hazelnoten en 
toepassingen 

Hulst Ilex aquifolium Voerstreek en haag en houtkant,  niet bij kleuters,  



Vlaamse Ardennen 

Iep  (Gladde- /veld- 
of ruwe-/berg) 

 Ulmus sp. (U.minor of 
U.glabra) 

(leem en zandleem) (knot)boom, haag of 
houtkant 

 

Jeneverbes Juperinus communis Voerstreek, Noord en 
Midden Limburg 
Antwerpse Kempen 

alleenstaande boom, 
ijle haag en houtkant, 
keuken -toepassing 

niet bij kleuters 

Kraakwilg Salix fragilis vochtige bodems knotboom, alleen, in 
rijen, bijen, hoge 
ecologische waarde, 
perceelsranden 

niet bij voetbalzone, 
jonge twijgen breken 
makkelijk af 

Kruipwilg Salix repens zandbodems laagblijvende struiken  op plaatsen waar 
overzicht belangrijk is 

Kruisbes Ribes uva-crispa leembodems en 
duinen 

sneukelhaag, nacht - 
vlinders, bijen 
vogelbosje, bloem, 
houtkanten 

lekkere bessen 

Okkernoot*  Juglans regia  voedselrijke, goed 
gedraineerde warme 
standplaats 

speelplaatsboom, 
sneukeltuin, 
vogelbosje 

noten 

Plataan* Platanus oriëntalis  overleeft verharde 
oppervlakken 

stadsboom, dreven kan voor allergische 
reacties zorgen 
(haartjes bladen en 
takken: dus niet 
teveel aanplanten)! 
speelplaatsboom 

Ratelpopulier Populus tremula algemeen, liefst 
zandige gronden, zon 

houtkant, bomenrij, 
alleenstaande boom, 
bijen 

 

Rode kornoelje Cornus sanguinea op rijkere bodems vogelbosje, bijen, 
onderdeel van haag 
en houtkant, niet bij 
kleuters: bes is matig 
giftig 

niet bij kleuters 



Ruwe berk Betula pendula droge voedselarme 
bodems, 
zandgronden 

sierboom, 
vogelbosje,  

pollen (dus niet 
teveel aanplanten!), 
kan boven grasplein 
(laat licht door) 

Schietwilg Salix alba vochtige bodems, 
cultuurlandschappen 

knotboom, alleen, in 
rijen, bijen, hoge 
ecologische waarde, 
perceelsranden,  

vlechten met 
wilgentenen, 
houtsnijden, 
geriefhout, klompen, 
takkenhutten… 

Sleedoorn Prunus spinosa licht en halfschaduw, 
geen arme zandgrond 

vogelbosje, haag en 
houtkanten, 
herfstkleur 

niet bij kleuters, 
doornen 

Spaanse aak (ook: 
Veldesdoorn) 

Acer campestre  leem- of 
zandleemstreek 
Verdraagt schaduw 

houtwal, haag, 
herfstkleur, leuke 
vruchten 

helikopterzaadjes 

Tamme kastanje* Castanea sativa  droge, matig 
voedselarme bodems 

speelplaatsboom, 
bijenplant, lekkere 
vrucht, sneukeltuin 
paddestoelen, 
hakhoutbosje 

kastanjes 

Taxus Taxus baccata lemige bodems solitaire boom, te 
scheren, bijen 
wintergroene haag 
(niet bij kleuters of 
naast wei: naalden en 
zaad giftig!) 

niet bij kleuters, niet 
op speelplaatsen, 
heel giftig, 
toepassing 
kankerbehandelingen 

Tweestijlige 
meidoorn 

Crataegus laevigata ietwat vochtige leem- 
en kleibodems 

vogelbosje, haag en 
houtkant, bes en 
bloem, herfstkleur 

niet bij kleuters, 
doornen 

Vuilboom 
(=Sporkehout) 

Rhamnus frangula overal toepasbaar  
(zeker zandgrond) 

vogelbosje, haag en 
houtkanten, 
bijvriendelijk,  

niet bij kleuters 

Wegedoorn Rhamnus cathartica leem-, klei-, en vogelbosje, haag en niet bij kleuters, 



kalkhoudende 
bodems 

houtkant doornen 

Wilde appel Malus sylvestris vooral leemstreek, 
lichtminnend 

vogelbosje, ijle 
houtwal 

veel lekkere cultivars 
/ soorten 

Wilde gagel Myrica gale Kempen, natte 
zandige bodems 

geurenpad, hout-
kant, vogelbosje 

 

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus leem- en 
zandleemstreek, 
elders in beekdalen, 
niet in polders 

vogelbosje,  haag en 
houtkant  

niet bij kleuters 

Wilde liguster Ligustrum vulgare West- & Oost 
Vlaanderen, Kempen, 
basische bodems 

haag! (weinig 
snoeiafval in 
gewicht), houtkant, 
vogelbosje, bijen 

niet bij kleuters 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia eerder arme gronden vogelbosje, houtkant, 
solitaire boom, niet 
bij kleuters: bes licht 
giftig 

niet bij kleuters 

Wilde mispel* Mespelius germanica 
(Reeds lang ingeburgerde 
mediterraan) 
 

leemachtige bodems sneukelhaag, bloem, 
houtkant, of 
alleenstaand 

in onbruik geraakte 
vrucht 

Wilde peer Pyrus pyraster lichtminnend, 
voedselarme zand, 
ook leembodems 

bosrand, haag en 
houtkanten 

veel lekkere cultivars 
/ soorten 

Wilg Salix sp. vochtige bodems knotboom, alleen, in 
rijen, bijen, hoge 
ecologische waarde, 
perceelsranden 

vlechten met 
wilgentenen, hout 
snijden, klompen, 
geriefhout, 
takkenhutten, … 

Wintereik Quercus petraea leemstreek, 
Voerstreek, Kempen 

solitaire (knot) 
bomen, bomenrij, 
(hak)houtkant 

hoge ecologische 
waarde, 
speelplaatsboom 



Winterlinde Tilia cordata geringe eisen (knot)boom, thee, 
rijboom, houtkant, 
geurige bloesems, 
bijvriendelijk, 
speelplaatsboom 

niet op parkings 
(zoete afscheiding 
van bladluizen op 
carrosserie), thee 

Witte Els Alnus incana leem- of 
zandleemstreek, 
natte bodem 

vogelbosje, leuke 
vruchtjes 

 

Zachte berk Betula pubescens natte, voedselarme 
bodems, 
zandgronden 

sierboom,  
vogelbosje, 
paddestoelen, 

pollen (dus niet te 
talrijk aanplanten!), 
kan boven grasveld 
(laat licht door) 

Zoete kers (Boskers) Prunus avium leem- en 
zandleemstreek 

bloemen,vogelbosje 
(bessen), 
alleenstaande boom 

 

Zomereik Quercus robur algemeen behalve 
kust, lichtboomsoort 

solitaire (knot-) 
boom, bomenrij, 
insecten, houtkant, 
hoge ecologische 
rijkdom 

hoge ecologische 
waarde, 
speelplaatsboom 

Zomerlinde Tilia platyphyllos meestal rijkere 
bodems,  

vroegere dorps- of 
boerderijboom, nu 
speelplaatsboom, 
geurige bloesems, 
thee, bijvriendelijk 

niet op parkings 
(zoete afscheiding 
van bladluizen op 
carrosserie), thee, 
speelplaatsboom 

Zwarte bes Ribes nigrum natte, voedselrijke 
gronden 

sneukelhaag, nacht - 
vlinders, bijen, 
vogelbosje, bloem, 
houtkanten 

lekkere bessen 

Zwarte els Alnus glutinosa geheel Vlaanderen 
natte bodem 

vogelbosje, leuke 
vruchtjes 

speelplaatsboom, 
oeverboom 

Zwarte moerbei* Morus nigra  losse vochthoudende 
bodem, alle types 

sneukeltuin, bes, 
keuken, opgelet voor 

lekkere bessen, 
niet op speelplaatsen: 



vlekken op de kleren! bes maakt heel 
moeilijke vlekken op 
kleren 

 


