LIJST VAN STREEKEIGEN BOMEN EN STRUIKEN EN HUN
TOEPASSINGEN
Zandstreek Brugge
Nederlandse naam
Beuk

Wetenschappelijke naam
Fagus sylvatica

Bosaalbes

Ribes rubrum

Boswilg

Salix caprea

Brem

Cytisus scoparius

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

Es (gewone)

Fraxinus excelsior

Europese vogelkers

Prunus padus

Gelderse roos

Viburnum opulus

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

Gewone vlier

Sambucus nigra

Grootvruchtige meidoorn

Crateagus x macrocarpa

Haagbeuk

Carpinus betulus

Hazelaar

Corylus avellana

Hulst
Iep (Gladde iep, Ruwe iep en
Steeliep)
Kraakwilg

Ilex aquifolium
Ulmus minor ,U.glabra en U.
laevis
Salix fragilis

Kruisbes

Ribes uva-crispa

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

Okkernoot

Juglans regia

Toepassing
bosboom, solitaire boom,
rijbeplanting, schaduw creëren
houtkanten, vogelbosje,
sneukelhaag, vlinders, bijen,
bloem
houtkant, bosrand, bijen en
hommels
randbeplanting, alleen op
zandige bodems, bijen
vogelbosje, haag/heg en
houtkant, bes en bloem,
herfstkleur
bosboom, hakhoutbosje,
solitaire (knot-) boom,
bomenrij
vogelbosje, houtkant,
gemengde haag, bloem, bes
vogelbosje, bes, bloem,
insecten, haag en houtkant
bosboom, houtwal, haag,
solitaire boom, bijvriendelijk
vogelbosje, gemengde haag,
bloem, bes, insecten
vogelbosje, haag/heg en
houtkant, bes en bloem
bosboom, haag, solitaire
(knot)boom, hakhoutbosje
haag, houtkant, vogelbosje,
sneukelhaag, noten
haag en houtkant, solitair
bosboom, (knot)boom, haag of
houtkant
knotboom, alleen, in rijen,
bijen, hoge ecologische
waarde, perceelsranden
vogelbosje, houtkanten,
sneukelhaag, vlinders, bijen
solitaire boom, houtkant,
vogelbosje, bloem, bes
vogelbosje,
hoogstamboomgaard
sneukeltuin, noten

Ratelpopulier

Populus tremula

Ruwe berk

Betula pendula

Hondsroos, Heggenroos

Rosa canina, R. corymbifera

Schietwilg

Salix alba

Sleedoorn

Prunus spinosa

Spaanse aak (Veldesdoorn)

Acer campestre

Tamme kastanje

Castanea sativa

Tweestijlige meidoorn

Crataegus laevigata

Vuilboom (Sporkehout)

Rhamnus frangula

Wilde appel
Wilde gagel

Malus sylvestris
Myrica gale

Wilde kardinaalsmuts

Euonymus europaeus

Wilde liguster

Ligustrum vulgare

Wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia

Wilde mispel

Mespelius germanica

Wilde peer
Wilg

Pyrus pyraster
Salix sp.

Winterlinde

Tilia cordata

Witte els
Zachte berk

Alnus incana
Betula pubescens

Zoete kers (Boskers)

Prunus avium

Zomereik

Quercus robur

Zomerlinde

Tilia platyphyllos

bosboom, houtkant, bomenrij,
alleenstaande boom, bijen
bosboom, hoogstam, alleen of
in rij, vogelbosje
hakhout, houtkant, bloemen,
vruchten
knotboom, solitair, in rijen,
bijen, hoge ecologische
waarde, perceelsranden
vogelbosje, haag/heg en
houtkanten, herfstkleur
houtwal, haag, knotboom,
herfstkleur, leuke vruchten
houtkanten, hakhoutbosje,
bijenplant, lekkere vrucht,
sneukeltuin
vogelbosje, haag en houtkant,
bes en bloem, herfstkleur
vogelbosje, haag en
houtkanten, bijvriendelijk
vogelbosje, ijle houtwal
houtkant, vogelbosje
vogelbosje, haag/heg en
houtkant
haag, houtkant, vogelbosje,
bijen
vogelbosje, houtkant, solitaire
boom
sneukelhaag, bloem, houtkant,
of alleenstaand
bosrand, haag en houtkanten
knotboom, alleen, in rijen,
bosboom, bijen, hoge
ecologische waarde,
perceelsranden
bosboom, (knot)boom,
rijboom, houtkant, geurige
bloesems, bijvriendelijk
vogelbosje, leuke vruchtjes
bosboom, solitaire boom of rij,
vogelbosje
bosboom, vogelbosje (bessen),
alleenstaande boom
bosboom, solitaire (knot-)
boom, bomenrij, insecten,
houtkant, hoge ecologische
rijkdom
bosboom, dorps- of
boerderijboom, bomenrij,

geurige bloesems,
bijvriendelijk
sneukelhaag, houtkanten,
vlinders, bijen, vogelbosje,
bloem
bosboom, vogelbosje,
knotboom, hakhoutstobbe,
houtkant

Zwarte bes

Ribes nigrum

Zwarte els

Alnus glutinosa

Polderstreek Brugge
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Toepassing

Bosaalbes

Ribes rubrum

Braam, dauwbraam, koebraam

Rubus sp., Rubus caesius,
Rubus ulmifolius

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

Eenstijlige x tweestijlige
meidoorn

Crataegus x media

Es (gewone)

Fraxinus excelsior

Europese kardinaalsmuts

Euonymus europaeus

Framboos

Rubus idaeus

Gelderse roos

Viburnum opulus

Gewone vlier

Sambucus nigra

Gladde iep

Ulmus minor

Heesterpruim

Prunus x fruticans

Heggenroos, hondsroos,
viltroos, beklierde heggenroos
Klimop

Rosa corymbifera, Rosa canina,
Rosa tomentosa, rosa
tomentella
Hedera helix

houtkanten, vogelbosje,
sneukelhaag, vlinders, bijen,
bloem
sneukelhaag, houtkanten,
vlinders, bijen, vogelbosje,
bloem
vogelbosje, haag/heg en
houtkant, bes en bloem,
herfstkleur
vogelbosje, haag/heg en
houtkant, bes en bloem,
herfstkleur
bosboom, hakhoutbosje,
solitaire (knot-) boom,
bomenrij
Haag/heg, houtkant,
hakhoutbosje, bosrand,
struwelen, attractieve
vruchten
sneukelhaag, houtkanten,
vlinders, bijen, vogelbosje,
bloem
vogelbosje, bes, bloem,
insecten, haag en houtkant
vogelbosje, gemengde haag,
bloem, bes, insecten
bosboom, (knot)boom, haag of
houtkant
vogelbosje, haag/heg en
houtkanten, herfstkleur
hakhout, houtkant, bloemen,
vruchten

Kruisbes

Ribes uva-crispa

klimplant, hagen, houtkanten,
heggen, bosjes, bijen
vogelbosje, houtkanten,
sneukelhaag, vlinders, bijen

Cultuurpopulier (oude rassen)

Sleedoorn

Populus x canadensis
‘Serotina’, Populus x
canadensis ‘marilandica’,
Populus x canadensis
‘regenerata’, Populus x
canadensis ‘Blauwe van
Eksaarde’
Prunus spinosa

Tweestijlige meidoorn

Crataegus laevigata

Tweestijlige x koraalmeidoorn

Crataegus x macrocarpa

Winterlinde, zomerlinde of
grootbladige linde

Tilia cordata, Tilia platyphyllos

Wilg, schietwilg, kraakwilg,
grauwe wilg, rossige wilg
Zwarte bes

Salix alba Salix fragilis, Salix
cinerea, Salix cinerea subsp.
Oleifolia
Ribes nigrum

Zomereik

Quercus robur

Zwarte els
Zwarte populier

Alnus glutinosa
Populus nigra

Bosboom, bomenrij,
knotboom, hakhout, oude
populierenrassen met grote
landschappelijke en
cultuurhistorische waarde,

vogelbosje, haag/heg en
houtkanten, herfstkleur
vogelbosje, haag en houtkant,
bes en bloem, herfstkleur
vogelbosje, haag en houtkant,
bes en bloem, herfstkleur
bosboom, (knot)boom,
rijboom, houtkant, geurige
bloesems, bijvriendelijk
knotboom, alleen, in rijen,
bijen, hoge ecologische
waarde, perceelsranden
sneukelhaag, houtkanten,
vlinders, bijen, vogelbosje,
bloem
Bosboom, knotboom, hakhout,
houtkanten en houtwallen,
grote ecologische waarde
Vogelbosjes, leuke vruchtjes
Zeldzame boom, knotboom,
houtwal, houtkant, bosrand.
Niet te verwarren met de
Populus nigra cv Italica of
kaarspopulier met smalle
kroonvorm.

