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voorwoord
Onze West-Vlaamse regio onderging/ondergaat de laatste decennia grote veranderingen. Oprukkende ruimte-eisen voor industrie
en bewoning, nieuwe tendensen en infrastructuren in de landbouw, etc. verander(d)en de aanblik van onze regio gevoelig. Allemaal
nodige en logische stappen in een vooruitgangsperspectief, maar landschappelijk en ecologisch zijn deze veranderingen zelden een
vooruitgang!
En dus mag er aan ons West-Vlaams landschap best wel wat gesleuteld worden. En een zeer dankbaar instrument om te sleutelen
is streekeigen groen. Voor de lezer die niet vertrouwd is met de term, houden we het voorlopig heel kort op alle houtige groen, dat
vroeger op de buiten als de normaalste zaak ter wereld gold (geschoren hagen, vrij uitgroeiende houtkanten, knotbomen, alleenstaande hoogstammen, de hoogstamboomgaard, …), en helaas ondertussen niet meer geldt ...
Met een landschap dat vandaag de dag op vele plaatsen is getekend door verspreide bebouwing, zonevreemde bedrijvigheid en
dergelijks, hoeven we echter zeker niet alleen naar de landbouwsector te kijken voor ons sleutelwerk. Streekeigen groen heeft op
vele plaatsen zijn rol te spelen : op de boerderij, maar evengoed in de tuin, in het openbare groen en zelfs in industriegebied, waar een
groenscherm zoveel mooier is als het getuigt van respect voor het verleden en de eigenheid van onze streek.
Waarom vandaag de dag werken binnen het keurslijf van traditie?
Vooreerst omwille van het gevoel van herkenning en appreciatie. Iedere recreant – bewust of onbewust – schat een traditioneel rijk
aangekleed landschap hoger in dan een al te zeer uitgekleed landschap, en terecht!
Daarnaast levert streekeigen groen een pak biodiversiteit op! Een flink pak zoogdieren, insecten, vogels, etc. hebben doorheen de eeuwen
hun levenscyclus (deels) afgestemd op ons streekeigen groen (om te nesten, om te eten, om te schuilen, om eitjes af te zetten, …).
Daarom blijven we als provinciebestuur inzetten op ons plant goed! verhaal!
Met trots stellen wij daarom onze nieuwe plant goed! gids voor, een editie die op alle mogelijke punten een verbetering is tegenover
de voorgaande!!!
De slogan Plant Goed! blijft dus gelden voor iedereen die een snipper West-Vlaanderen in zijn beheer heeft!
Plant Goed! en met veel plezier
Guido Decorte
Gedeputeerde voor natuur en landschap.
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Inleiding
Vanwaar deze gids?
1

De plant goed! slogan gaat reeds een flinke poos mee. Het is in vele gemeenten nog steeds de
roepnaam voor acties die erop neerkomen dat aan burgers spotgoedkoop plantgoed aangeboden
wordt voor beplantingen in eigen tuin.
Het is sinds jaar en dag ook de titel van een gids, de plant goed! gids, een zeer praktijkgericht werkje,
gericht op de ondersteuning van eenieder die op een ecologisch en cultuurhistorisch verantwoorde
manier aan het planten wil.
Een allereerste versie ontstond in de jaren negentig, onder de vleugels van vzw Proclam (Provinciaal
centrum voor landbouw en milieu), die de allereerste trekker van heel het plant goed! gebeuren was.
In 2004 kwam er op initiatief van het provinciebestuur een herwerking. Toentertijd werd immers
hard gewerkt aan de publicatie ‘hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen’, waardoor het luik over
fruitbomen in de voormalige gids niet meer hoefde. Tevens beschikten we ondertussen over een

2

lijvig inventarisatiewerk over traditionele hagen en knotbomen, waardoor we ondertussen betere en
correctere info konden presenteren.
Op vandaag kunnen we een volgende stap zetten, dit dankzij veel veldwerk en studie. Ettelijke
oude hagen, houtkanten, solitaire bomen/struiken, bomenrijen, etc werden geïnventariseerd. De
bekomen resultaten werden ook geïnterpreteerd. De waarneming van een soort volstaat immers
niet om zomaar te stellen dat het om een ‘traditional’ gaat in landschappelijke beplantingen.
Vanuit al deze gegevens kunnen we op vandaag een totaal nieuwe gids voorleggen. Als we de soort
vonden te velde, dan staat ze in deze gids. Opgepast, niet iedere waargenomen soort raden we ook
effectief aan bij beplantingen!
In vergelijking met vroeger vermelden we een pak méér soorten, met per soort uitweidingen over
het al dan niet inheems zijn van de soort, over zijn traditioneel gebruik als haagplant/knotboom/
hakhout/onderdeel van een houtkant/solitaire boom of struik/onderdeel van een bomenrij, met hier
en daar ook verwijzingen naar markante exemplaren in West-Vlaanderen).
Ook kunnen we heel wat meer kwijt over de traditionele verspreiding van soorten over het WestVlaamse grondgebied.
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Daarnaast probeerden wij heel wat praktische info per soort te verzamelen die zeer relevant is bij
de plantenkeuze:
• Welke eisen stelt de soort aan zijn standplaats? (bodem, vochtvoorziening, …)
• Hoe groot en breed wordt een soort?
• Gaat het om een lichtminnende of schaduwtolerante soort?
• Welk worteltype heeft de soort?
• Gaat het om een snel- of traaggroeiende soort?
En zo, waar we onze info over soorten vroeger op een totaal van 7 paginaatjes geklemd kregen,
besteden we nu met volle goesting evenveel pagina’s aan één soort.

Toepassingsgebied van deze gids
Deze gids focust op beplantingen, die kaderen in een traditie, die voldoende ver teruggaat in de tijd.
De soorten die bijgevolg aandacht krijgen, zijn soorten die ofwel door hun inheems karakter, of door
een historisch cultuurgebruik, als ‘streekeigen’ kunnen bestempeld worden (definities van al deze
termen volgen verder).
Om die redenen krijgt het plantenassortiment uit de tuin- en parkarchitectuur géén aandacht in
deze gids. Ten eerste is de tuin- en parkarchitectuur zelf nog té jong als discipline, en ten tweede
evolueert het plantenassortiment in deze context zo snel, dat we eigenlijk niet van tradities kunnen
spreken.
Waarover gaat het dan wel?
Traditionele beplantingen op de boerenbuiten (veekeringshagen, houtkanten, dreven, …)
Traditionele beplantingen in landelijke tuinen (kleinfruit, sierstruiken, …)
Traditionele beplantingen in stedelijke context (rond kerken, kloosters, kerkhoven, pastorieën, …)
…
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3

Voor wie deze gids?
De doelgroepen voor deze publicatie zijn sinds jaar en dag dezelfde. Iedereen die privaat of openbaar
domein wenst in te richten met zin voor traditie en natuur. Of het nu gaat om een conservator van een
natuurdomein, een landbouwer, iemand die een hoevetje aan het verbouwen is, of om een gemeente
die een parkzone ontwikkelt, dat maakt helemaal niets uit. Iedereen kan zich inspireren op deze
gids.
14
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Definities om je doorheen deze gids
te loodsen
Inheems
Men zegt dat een soort inheems is in X wanneer die plant van nature het grondgebied X (X is bijvoorbeeld België) heeft gekoloniseerd sedert het einde van de laatste ijstijd. ‘Van nature’ betekent hier
‘zonder menselijke tussenkomst’.
Als een plant inheems is, moeten er dus exemplaren in het wild voorkomen – of voorgekomen zijn.

Cultuurgoed
We spreken over cultuurgoed, wanneer we het hebben over planten die werden aangeplant in het
kader van een historisch cultuurgebruik. Cultuurgoed kan zowel inheems als uitheems zijn.

Archaeofyt
Men bestempelt een soort als een archaeofyt wanneer het gaat om uitheems cultuurgoed, waarvan
het ingeburgerd cultuurgebruik dateert van vóór 1500. Tegenover de archaeofyten staan de
zogenaamde neofyten, die een recenter cultuurgebruik kennen.

Streekeigen
Streekeigen duidt erop dat een plant om reden X of Y eigen is aan een streek.
Een plant kan bijvoorbeeld streekeigen zijn omdat zijn biotoop (zijn natuurlijke groeiplaats) voorkomt
in die streek. Men zegt dat de plant op die plaats streekeigen inheems is. In die streek moeten er dus
exemplaren in het wild voorgekomen zijn (of nog voorkomen).
Een plant kan ook streekeigen zijn omdat er een historiek is van aanplanting van de soort in die
streek is. Mens spreekt op die plaats van streekeigen cultuurgoed.

Autochtoon
Door eeuwenlange genetische selectie zijn onze wilde planten optimaal aangepast aan hun lokale
groeiomstandigheden. Tel daarbij op dat gedurende lange tijd er géén sprake was van transport
van plantgoed over lange afstand, en we mogen concluderen dat er binnen één soort genetische
verschillen bestaan naargelang de regio.
Een struik of boom is autochtoon in streek X, als het gaat om een rechtstreekse nazaat van die
planten, die zich sedert de laatste ijstijd spontaan in streek X gevestigd hebben. Ook een gekweekte
plant kan dus perfect autochtoon zijn, op voorwaarde dat het moedermateriaal ook autochtoon was.
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In deze tijden waarin plantgoed van overal en nergens komt, zijn betrouwbaar autochtone planten
zeldzamer en zeldzamer aan het worden.

Ecodistrict
Een ecodistrict is een regio die op het vlak van klimatologische-, reliëf- en bodemkenmerken
voldoende uniform is, om vanuit de ecologie als één blok behandeld te worden. Zo onderscheidt men
in West-Vlaanderen bijvoorbeeld:
• De duinen
• De oud- en middellandpolders
• De nieuwlandpolders en historische polder
• Het houtland
• Zandlemig midden West-Vlaanderen
• Het Leiedal
• Het Leie-Schelde interfluvium
• De West-Vlaamse heuvels
• …
In onze verdere beplantingssuggesties (wat planten we waar?) maken we de zaak nóg iets eenvoudiger. We vertrokken van de bodemkaart van West-Vlaanderen met ondermeer de duinen, polders,
zandstreek, zandleemstreek en leemstreek.
Deze kaart corrigeerden we aan de hand van de waargenomen verspreiding van enkele soorten
(Bosroos, Gladde iep, Wilde kardinaalsmuts, Rode kornoelje, Sering, Spaanse aak en Wilde liguster),
die duidelijk aan één bepaalde geografische regio verbonden waren. Op die manier kwamen we tot
een gecorrigeerde bodemkaart die perfect kan dienen als geografische referentie voor onze beplantingssuggesties. In vergelijking met de eigenlijke bodemkaart:
• Is de leemstreek hier ruimer bemeten (vooral ten koste van zandleemgebieden)
• Hebben sommige gebieden een dubbel karakter (omdat ze qua tradtionele beplantingen zowel
aansluiten bij de zandstreek als bij de zandleemstreek)

17

Opgepast! De legende bij deze kaart leest krak hetzelfde als deze bij de bodemkaart, maar de lading
is ietsje anders.
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Haag
6

De haag onderscheidt zich van de houtkant, omdat ze minstens jaarlijks geschoren wordt. Doordat
niet alle soorten het verdragen om jaarlijks teruggesnoeid te worden, is het soortenassortiment dat
bruikbaar is voor hagen, beperkter dan dit dat bruikbaar is voor houtkanten.
Dikwijls geven oude hagen ook blijk van bijzondere vlechttechnieken, die moesten garanderen dat
dergelijke hagen de best denkbare veekering werden.

7

De soortensamenstelling van hagen kan grondig variëren. Dikwijls wordt gesproken van dominanten
(soorten die het hoofdbestanddeel van de haag uitmaken) en nevensoorten, die in aantallen planten
slechts enkele procenten van de totale haag uitmaken.
Bij een kaphaag wordt de haag behandeld als een rij dicht opeen geplante knotboompjes, waarvan
het loof (jonge twijgen en gebladerte) cyclisch geoogst werd. Het gebruik situeert zich vooral in de

8

Vlaamse Ardennen, het loof werd dikwijls gebruikt als veevoeder

Houtkant
De zogenaamde houtkant of heg bestaat uit struikvormende soorten, die (relatief) vrij mochten
uitgroeien (onderaan worden ze al eens ‘gesnoeid’ door grazend vee).
9

Houtkanten kunnen, mits een goede soortenkeuze, ook als hakhout beheerd worden. Hakhout wordt
cyclisch (cycli variërend van 5 tot 15 jaar) afgezet tot net boven grondniveau. Hakhout - de meeste
hakhoutsoorten zijn bomen – wordt groter dan echte stuikvormende soorten.
De hoofdtakken van hakhout, worden telgen genoemd. De knot op grondniveau noemen we de stobbe
of de hakhoutstoof.
In sommige gevallen werd het hakhoutbeheer stopgezet en liet men bij het laatste beheer één telg
staan, die vrij kon/mocht uitgroeien. Dergelijke verschijning noemen we een spaartelg.
Het soortenassortiment dat bruikbaar is als hakhout, is iets breder dan dit voor knotbomen.

19
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11

Een aparte vorm van hakhout is de zogenaamde wissen- of griendenteelt. Hierbij gaat het om een
aantal wilgensoorten die in zeer korte cycli werden afgezet voor de oogst van wissen om manden
mee te vlechten.
Een groot voordeel aan houtkanten of heggen is dat bloei en vruchtzetting veel uitbundiger zijn dan
bijvoorbeeld bij een geschoren haag. Een houtkant legt dan ook een veel bredere ecologische basis

12

dan pakweg een geschoren haag (meer insecten, vogels, zoogdieren, … profiteren van een houtkant).
Een houtwal is een speciale vorm van een houtkant, omdat op een grondverhoging aangeplant
werd. In de duinen werden houtwallen aangelegd tussen duinakkertjes en rond bebouwing en dit
als bescherming tegen stuifzand. In het Houtland werden houtwallen aangelegd op de grens tussen
weiland en bos (om het weidend vee binnen te houden). Sommige houtwallen waren aan weerszijden
begrensd door een gracht. Andere houtwallen hadden dan weer een waterkerende functie.

13

Een graft is een met een houtkant begroeid talud.

Knotboom
Knotbomen ‘maak’ je door de stam van een boom op voldoende jonge leeftijd (stammetje armdik)
door te zagen op hoogte (alles tussen 0,5 en 2,5 meter). Op deze ‘wonde’ verschijnen een pak
14

nieuwe takscheuten. Bij een knotboom worden deze scheuten cyclisch (in cycli variërend van 5 tot 12
jaar) terug afgezet, tot op de zogenaamde ‘knot’. De kroon van een knotboom wordt soms de pruik
genoemd.
Opgepast : niet iedere soort verdraagt het om als knotboom beheerd te worden.
Een speciale vorm van knotten is het kandelaren. Dit komt erop neer dat de hoofdvertakkingen van
de boom allen eindigen op 1 of meerdere kleinere knotten (ipv 1 knot rechtstreeks op de stam).

15

Kandelaren gebeurde typisch met Linde. Op de foto zie je Linden die niet alleen gekandelaard zijn,
maar ook nog eens in één vlak geleid, gekandelaarde leilinden dus!
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Solitaire boom of struik
Met solitair bedoelen we het gebruik van een soort als alleenstaand exemplaar, hetzij vrij uitgroeiend, hetzij in een beheersvorm (knotboom, hakhout, …).
Bij vrij uitgroeiende exemplaren krijgen we struiken of bomen in hun natuurlijke vorm te zien, de
zogenaamde ‘habitus’ van een boom of struik.

Dreef
Lijnvormige beplanting van hoogstambomen
Geen indruk zo statig als die van een dreef of rijvormige beplanting! Tot de mooiste dreefbomen
horen Zomereik, Gewone es, verschillende populiervariëteiten, maar zeker ook linde.
Maar ook met Haagbeuk of Schietwilg of knotbomen allerhande kunnen we een mooi rijeffect
verkrijgen.

17
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Plannen voor het planten
De wens om aan de slag te gaan met streekeigen groen leidt tot een pak vragen:
• Wat verwacht ik van de beplantingen die ik wens (louter esthetiek, natuurmeerwaarde, houtopbrengst, …)?
• Welke ruimte vrijwaar ik voor beplantingen?
• voor welke soorten kies ik?
• Kies ik voor een specifieke herkomst van mijn plantgoed (plantgoed dat met certificering kan
teruggebracht worden tot specifieke moederbomen).
• In welke beheersvorm?
• wanneer mag ik planten?
• Hoe moet ik planten?
• …
Al deze vragen haken ook dikwijls op elkaar in.
Je gaat beter niet op één, twee, drie van start met aanplantingen. Niet dat vele dagen voorbereidend
studiewerk noodzakelijk zijn, maar even nadenken vooraf is aangewezen!
Enkele voorbeeldjes :
• Wil je houtopbrengst kunnen oogsten, dan beperk je je automatisch tot het knotbomen- en
hakhoutassortiment.
• Breng alles mee in rekening bij je keuzes. Kiezen voor een haag betekent bijvoorbeeld niet
alleen mooie strakke lijnen in het landschap, het betekent ook een pak jaarlijkse beheerslast.
• Wil je een hoogstam dichtbij een muur of verharding, dan kies je er best eentje met een
penwortel (Gewone es, Zomereik, …). Vlakwortelaars kunnen immers schade opleveren (Beuk,
populier, kerselaar)!
Om al dit plannen wat te structureren volgende hoofdstukjes …
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Beplantingen en de wet
Iets waar je moét mee rekening houden bij het plannen van plantwerk, zijn de wettelijke bepalingen
er rond. Er zijn vooreerst regels die je zeggen waar je wel en niet mag planten. Er zijn ook wetten
die bepaalde beplantingen achteraf gaan beschermen. Een reden te meer om goed na te denken
vooraleer je ze plant. De zaak terug rooien gaat dan immers niet op 1, 2, 3 …

Aanplanten : waar mag het wel, waar mag het niet?
Zonder schriftelijk akkoord tussen de twee eigenaars is het bij wet verboden om op de perceelsgrens
te planten. Volgens het veldwetboek moet je bij het aanplanten de volgende regels in acht nemen:
• laagstammen (hagen en houtkanten, lager dan 3 meter) plaats je op minstens een halve meter
van de scheidingslijn
• hoogstammen (vrij uitgroeiende bomen, knotbomen en hakhout) komen op minstens 2 meter
van de scheidingslijn
Voor de volledigheid, want deze brochure gaat niet over bossen : wanneer je een bos zou willen
aanplanten, dan moet je ten minste op 6 meter van de perceelsgrens blijven. Een bos aanplanten
mag je overigens ook niet zonder bebossingsvergunning, uitgereikt door de stad/gemeente.

Welke aanplantingen zijn beschermd na aanleg?
X aantal wetgevingen beschermen beplantingen om – in hoofdzaak – twee redenen : omwille van de
ecologische waarde en omwille van de landschappelijke waarde van beplantingen.
Eerste aandachtspunt : gangbare beheersvormen zoals scheren, knotten, afzetten van hakhout zijn
NIET vergunningsplichtig! Deze ingrepen betekenen immers de instandhouding van de beplantingen
in kwestie!
Echter : het verwijderen (met wortel en al) of beschadigen van zo goed als iedere1 landschappelijke
beplanting is enkel toegelaten mits het verkrijgen van een vergunning daartoe.
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1 De wet heeft het over houtige beplantingen (langs weg-, waterweg- of spoorwegbeddingen) (op het talud van holle wegen) (langs
waterlopen, dijken of taluds), hagen, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden
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Deze vergunningsplicht geldt echter niet overal. Met houtige planten gelegen op huiskavels doe je in
principe wat je wil, wanneer je wil, tenzij :
• het gaat om grote bomen (met 1 meter omtrek op 1 meter hoogte)
• de huiskavel gelegen is in een beschermd landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht
of woonparkgebied
En wat is nu de huiskavel (in mensentaal) : dat zijn de gronden rondom een vergund (bedrijfs)gebouw,
die een ononderbroken geheel vormen met het gebouw in kwestie (op basis van een duidelijk landschappelijk herkenbaar element, zoals een haag of een afsluiting of dergelijks)
Opgepast, een huiskavel kan nu ook weer niet oneindig groot zijn. De grenzen ervan kunnen nooit op
meer dan 50 meter van het vergunde gebouw lopen.
Samengevat :
U hebt vrij spel met beplantingen op huiskavels, tenzij
het gaat om hoogstammige bomen (omtrek van 1 meter op 1 meter hoogte)
U woont in uitzonderlijke gebieden zoals beschermde landschappen, beschermde stads- of
dorpsgezichten of woonparkgebied
Daarbuiten hebt U GEEN vrij spel en neemt U best contact op met de milieudienst van uw stad/
gemeente om uw ambities via de correcte procedures waar te maken.
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Waar plant je beter niet?
Hoewel het niet bij wet verboden is, zijn er minstens twee contexten waarbinnen we beter voorzichtig
zijn met landschappelijke beplantingen.
• In typische weidevogelgebieden (open valleigebeiden en poldergebieden met veel grasland)
broeden weidevogels (Kievit, Scholekster, Kluut, Tureluur, Bruine kiekendief, Grutto, …) te
midden de graslanden. Ze verkiezen een open landschap, van waaruit ze nestbelagers snel
kunnen opmerken.
• In typische open akkerbouwgebieden hebben sommige akkervogels (veldleeuwerik, gele
kwikstaart, Kievit) ook een duidelijke voorkeur voor open landschappen.
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De kaart op de vorige pagina toont die delen van West-Vlaanderen met uitgesproken kwaliteiten
voor weide of akkervogels. Grootschalige beplantingen, die de openheid van deze landschappen
aantasten, zoals bomenrijen of houtkanten van behoorlijke omvang, zijn vlakaf ongewenst. Voor
de typische soorten van dergelijke gebieden gaat het immers om een aantasting van hun biotoop.
Daarenboven betekent opgaand groen in dergelijke gebieden ook een uitkijkpost voor nestrovers
zoals kraaien.
Puntsgewijze kleinschalige beplantingen (een enkele uitgroeiende meidoorn, enkele verdwaalde
knotbomen, …) zijn wél een surplus. Zij tasten de openheid van deze gebieden niet aan en betekenen
net dat ietsje meer structuurvariatie waar vele natuur van profiteert. Ook beplantingen in de onmiddellijke nabijheid van erf of woonst zijn in deze gebieden geen enkel probleem.
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Planten kennen helpt …
Na te hebben uitgemaakt waar beplanting kan en mag komen, komt een volgende dobber: de plantenkeuze! Om een juiste keuze te maken moet je
• Bepalen wat je beplanting voor jou moet betekenen
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❘ Esthetiek (je wil in de eerste plaats dat je beplanting mooi is)
❘ Natuur (je wil met je beplanting bijdragen tot het landschapsecologisch herstel van je regio)
❘ Opbrengst (je wil brandhout of geriefhout oogsten vanuit je beplanting, of vruchten kunnen
plukken of rapen, …)

❘ Het beheer van beplantingen (je wil wel/niet tijd en energie steken in het beheer van je
beplantingen)

❘ …
• Planten kennen!

❘
❘
❘
❘
❘
❘
❘
❘

Wat zijn hun standplaatsvereisten?
In welke beheersvormen worden ze traditioneel gebruikt
hoe groot en breed groeien ze uit?
welke uiteindelijke habitus nemen ze aan?
Zijn het lichtbehoevende of schaduwverdragende soorten?
Wat voor worteltype hebben ze?
Hoe snel of hoe traag groeien ze?
…

Met het eerste kunnen wij je niet helpen, dat zijn keuzes die je zelf moet maken.
Maar om jou planten te leren kennen. Dát is net de bedoeling van deze gids!

Iedere boom/struik heeft zo zijn stekje …
Standplaats
De standplaats bepaalt heel sterk welke soorten er zullen gedijen en welke niet. Een geslaagd
ontwerp voor een aanplanting houdt rekening met alles wat de standplaats typeert.
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Met als leidmotief ‘de juiste plant op de juiste plaats’ is niet elke boom geschikt voor elke standplaats. Grondsoort, bodemvocht en zuurtegraad spelen allemaal een rol.
De grondsoort (klei-, leem-, zandleem- en zangronden) of bodemtextuur is zeer bepalend.
Kleigronden (aan het ene uiterste) zijn ‘zwaar’, het moeilijkst doorwortelbaar, zijn zeer voedselrijk,
hebben in de regel een goede vochtvoorziening, maar kunnen anderzijds letterlijk scheuren onder
langdurige droogte. Zandgronden (aan het andere uiterste) zijn licht, zeer doorlaatbaar voor lucht en
water, doorgaans de armere, ook drogere gronden.
Maar let op : een zandbodem met een lange geschiedenis van bemesting kan gerust ook een zeer
rijke bodem zijn!
Berk en Zomereik zijn boomsoorten die goed armere bodems verdragen . Een Haagbeuk houdt dan
weer van nature meer van de rijkere leembodems.
De bodemvochtigheid hangt vaak nauw samen met de grondsoort. Pas ook op voor uitzonderingen.
Zo zijn zandgronden niet per definitie droog. Er zijn zandgronden met een dieperliggende kleilaag,
waarop het water blijft staan.
Er zijn zeer weinig boomsoorten die het verdragen om lange tijd met de wortels onder water te
staan. Zwarte els of Schietwilg houden wel stand op (tijdelijk) overstroomde gronden. Ook langs
grachten zijn het typische verschijningen.
Groenblijvende soorten zoals Hulst en Taxus zijn absoluut niet geschikt om op natte bodems te
planten.
De zuurtegraad speelt eigenlijk alleen een rol bij uitgesproken extreme situaties. Brem of berk zijn
soorten die uitgesproken zure omstandigheden meester kunnen. Sleedoorn en Gelderse roos zijn
dan weer kalkminnend. In het overgrote deel van de gevallen zal de zuurtegraad echter geen roet in
je soortenkeuze gooien.
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Lichtbehoefte
Bomen en struiken zijn in natuurlijke omstandigheden ofwel pioniers, ofwel climaxsoorten, ofwel
iets daar tussenin.
De overlevingsstragegie van pioniers bestaat erin om massaal zaad te produceren dat daarenboven
meestal zeer vlot en ver verspreid kan worden (meestal met de wind). Zowel voor de kieming als de
groei zijn pioniers zeer lichtminnend. Pioniers verdienen hun ‘titel’ omdat zij in natuurlijke omstandigheden naakte grond het eerst zullen koloniseren.
Climaxsoorten verschijnen – opnieuw in natuurlijke omstandigheden – pas na de pioniers. De zaadzetting van climaxsoorten is minder massaal en de verspreiding van zaden doorgaans ook minder
ver. Climaxsoorten moeten dus kunnen kiemen en groeien onder een bovengroei. Daarom zijn
dergelijke soorten minstens schaduwtolerant (Zomereik, Lijsterbes, Sporkehout, Wilde liguster, …),
sommige zelfs ronduit schaduwminnend (Beuk, Hulst, …)! Climaxsoorten maken het bestanddeel uit
van bossen in hun eindstadium, zogenaamde climaxbossen (want de climaxsoorten verdrukken op
termijn altijd de pionierssoorten).
Opgelet: ook de standplaats bepaalt welke soorten pioniers en welke climaxsoorten zijn. op zeer
natte bodems bijvoorbeeld zijn elzen en wilgen zowel de pionier als de climaxsoort. Er zijn immers
géén andere boomsoorten die gedijen in dergelijke waterrijke omstandheden, ook al krijgen ze
voldoende licht.
Op droge(re) gronden is de Ruwe berk een typisch voorbeeld van een pionier.

Iedere boom/struik heeft zo zijn trekjes
Wortelstelsel
Grosso modo zijn er drie worteltypes voor bomen en struiken. Er zijn de zogenaamde
- penwortels

❘ De hoofdbrok van de wortel is één diepgravende pen, waarop kleinere vertakkingen ingebed
staan.
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- Gestelwortels/Hartwortels

❘ De hoofdbrok van de wortels bestaat uit een aantal schuin ingeplante, even grote zijwortels,
die elk rechtstreeks aansluiten op de stam.
- Vlakwortels

❘ Wanneer gestelwortels relatief dicht bij het grondoppervlak blijven, spreken we over
vlakwortels.

❘ Een speciale vorm van vlakwortels zijn de zogenaamde zinkerwortels. Dit is een worteltype
waarbij vanop de horizontale vlakwortels er vertikaal naar beneden zijwortels groeien.
Om nu te zeggen dat soort x of y per definitie worteltype x of y heeft, doet geen recht aan de
complexere realiteit. Een boom is immers een levend wezen, dat reageert op zijn omgeving. Ook
wortels reageren op hun omgeving. Een boom wortelt bijvoorbeeld nauwelijks in het permanente
grondwater. Ook zullen ze een al te verdichte bodem niet of nauwelijks koloniseren. Wortels doen
wat ze moeten doen (water en nutriënten zoeken) maar kiezen daarvoor de weg van de minste
weerstand, en die weg is in ieder individueel geval anders.
De worteltypes die we verder in de gids per soort aangeven, zijn idealen, ofwel de wortels die de
boom van nature zou aanmaken in ideale groeiomstandigheden.
Planten in minder ideale groeiomstandigheden, levert dus ahw een boom/struik op die moet improviseren om te overleven. De gevolgen zijn er dikwijls ook naar :
• Minder vitaliteit
• Windgevoeligheid
• …
Niettemin is de kennis van het worteltype toch van belang. Denk maar aan situaties waarbij je zou
willen planten naast verharde oppervlakken. Of wanneer je een drainage wil ontzien van ingroeiende
wortels.
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Ook goed om weten is dat onder vlakwortelende bomen meestal minder andere plantengroei
voorkomt. De wortelconcurrentie is immers te groot. Om die reden is een linde beter altijd een
alleenstaande boom.
Ook omwille van de wortels verkiezen landbouwers soms om geen hagen met Sleedoorn naast
een gewas te plaatsen. Sleedoorn koloniseert immers aanpalende gronden met horizontale
worteluitlopers.

‘Habitus’ van een boom of struik
Bij aanplantingen kan ook de boomvorm of habitus een rol spelen (het silhouet van de boom). Bij de
keuze voor een alleenstaande boom of struik, kies je uiteraard voor een soort die mooi of majestueus
uitgroeit.
Maar ook bij het ontwerp van houtkanten, kan de kennis van de habitus gedienstig zijn. Om struikengordels af te dichten combineer je bijvoorbeeld struiken met een gesloten groeiwijze met struiken
met een parasolvormige groeiwijze (bijvoorbeeld meidoorn onder vlier of Hazelaar).
Als bomen en struiken de ruimte krijgen om vrij uit te groeien, is de kennis van de volwassen hoogte
en breedte van de soort al even belangrijk. Reserveer in je plannen steeds voldoende ruimte voor
de volwassen boom of struik. Op die manier komt ze bij het groot worden nooit in de weg te staan.
Indien de habitus van een soort echt wel typisch is, dan vind je er verder in de gids een voorstelling
van, incl. zijn volwassen ‘maten’.

Groeisnelheid
Iedere soort heeft bij zijn groei een ander temperament. De strategie van pioniers is om door snelle
kieming en snelle groei de vrije ruimte als eerste in te palmen. De strategie van climaxsoorten rust
op een gestage groei in moeilijker omstandigheden (minder licht). Maar niet iedere soort laat zich zo
gemakkelijk bij één van de twee groepen indelen, er zijn vele tussenvormen.
Wat zicht op de groeisnelheid is relevant zodat bij beplantingen de ene soort de andere niet gaat
overgroeien of nog erger, verdrukken.
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Windgevoeligheid
Bepaalde soorten zijn – gekend – teer aan krachtige wind, vooral als hoogstammige boom. Bij
sommige soorten kunnen risico’s gaan over takbreuk, in andere gevallen kan de hele boom er
letterlijk bij gaan liggen.
Windgevoeligheid is echter - meestal - géén algemeen kenmerk van een soort op zich.
Windgevoeligheid kan evengoed – misschien vooral – het gevolg zijn van standplaatskenmerken. Een
hoge grondwatertafel kan een destabiliserende factor zijn. Ook de voedselrijkdom van de bodem kan
zijn gevolgen hebben (bepaalde soorten zijn bijvoorbeeld beduidend takbreukgevoeliger wanneer
ze té snel groeien). Dood hout in de kroon houdt daarenboven ten allen tijde risico’s in, ongeacht de
soort. Maar bij de ene soort krijg je dan weer sneller dood hout in de kroon, dan bij andere …
De volgende hoofdstukken gaan zeer gedetailleerd in op de soorten, die we daadwerkelijk aantroffen
in onze inventarisaties te velde. Vanaf hier proberen we je zoveel mogelijk bij te brengen over iedere
soort (hun ‘stekje’ en hun ‘trekjes’).
We verdelen voor het overzicht en het gemak alle soorten in een viertal categorieën :
1 De soorten die we wél suggereren
a. De ‘klassiekers’
b. ‘minder gekend, toch bemind’
c. ‘Spontane gasten’
2 De soorten die we liever niet suggereren, om redenen allerhande …
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Soorten die we wél suggereren
Opgepast : voor sommige soorten onder deze rubriek stellen we wel een randvoorwaarde, met name
dat enkel plantgoed zou gebruikt worden van een betrouwbare autochtone herkomst.
Even recapituleren wat ‘autochtoon’ nu weer precies inhield: Een struik
of boom is autochtoon in streek x, als het gaat om een rechtstreekse
nazaat van die planten, die zich sedert de laatste ijstijd spontaan
in streek x gevestigd hebben.

Ook een gekweekte plant kan dus

perfect autochtoon zijn, op voorwaarde dat het moedermateriaal ook
autochtoon was.
Wanneer we – verder in de gids - bij soort x of y suggereren/met aandrang vragen om autochtoon
plantmateriaal te gebruiken, dan is de soort verder in de gids gemarkeerd met het ‘plant van hier’
logo.
Waarom gaan we voor sommige soorten zover om dergelijke eis te stellen?
- Uit de inventarisaties, die aan de basis lagen van deze gids, bleek dat sommige soorten een
zeer enge geografische verspreiding vertonen in kleine landschapselementen. Dergelijke
waarnemingen kunnen erop wijzen dat in die regio’s de plant zijn natuurlijk verspreidingsgebied heeft/had. In die gevallen moeten we zorgzaam omspringen met de ons resterende
planten, die met grotere kans een autochtoon karakter hebben. Evengoed echter moeten we
zorgzaam omgaan met nieuwe aanplantingen ervan.
- Bij andere soorten is het in de handel letterlijk zoeken geblazen (tussen alle mogelijke variëteiten of verwante neven en nichten van de soort) naar de ‘echte’ wilde soort. Ook voor die
soorten vermijden we liever alle mogelijke fouten, en vragen we dus ook garanties over de
herkomst van het plantgoed
MAAAAR, dergelijk plantgoed is (nog) niet regulier in de handel verkrijgbaar. Gespecialiseerde
kwekers bieden echter nu reeds voor sommige soorten plantgoed aan met een certificaat van
‘erkende’ herkomst (de origine van de planten is maw bekend en gegarandeerd). Maar denk nu aub
niet dat daarmee de kous af is … Erkende herkomsten zijn immers niet noodzakelijk autochtone
herkomsten (sommige herkomsten worden bijvoorbeeld gepromoot enkel omwille van de bosbouwkundige kwaliteiten van de moederbomen …).
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Of een erkende herkomst ook autochtoon is, kom je te weten via het ‘contactpunt bosbouwkundig
teeltmateriaal’. Op hun website vind je de zogenaamde ‘lijst met aanbevolen herkomsten’, een lijst
waarop te vinden is of een herkomst ook een (vermoedelijk) autochtoon karakter heeft. Op diezelfde
website vind je ook een lijst met kwekers die handelen in erkende herkomsten.
Overigens bieden niet alleen kwekers autochtoon plantgoed aan! Ook Regionale Landschappen
(vzw’s actief in natuur- en landschapszorg) of andere verenigingen oogsten en kweken autochtoon
plantgoed, meestal in functie van eigen beplantingsprojecten. Deze planten zijn echter – meestalniet gecertificeerd.
Maar onthoud! Anno 2011 is de zoektocht naar autochtoon plantgoed voor soort x of y zeker geen
evidentie!
Ben je echter een doorbijter, dan is het voor jou belangrijk in welk ‘herkomstgebied’ je aan het
planten wil. Je plantmateriaal hoort immers uit hetzelfde herkomstgebied te komen. Deze herkomstgebieden zien er op West-Vlaamse schaal uit zoals op bijgevoegde kaart.
Er zijn grosso modo de leemstreek, de zand(leem)streek, de polders en de kustvlakte. Bemerk dat
deze kaart in belangrijke mate overeenstemt met de ‘gecorrigeerde bodemkaart’ (zie hoger), die
we verder in de gids als basis voor onze beplantingsadviezen hanteren.
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De ‘klassiekers’
Beuk (Fagus sylvatica)
Breedte: 25 meter
Hoogte: 35 meter
Vlak/gestelwortels
Schaduwminnend
Trage groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Beuk is een van oudsher frequent aangeplante boomsoort. Vooral de geschiktheid als brandhout,
verhoogde de aanplant (vanaf brons- en ijzertijdperk). In de kuststreek ontbreekt de boomsoort
echter grotendeels (beuken mijden zeewind en zilte bodem).
Naast een onbetwiste status van streekeigen cultuurgoed (buiten de kuststreek dan), beschouwen
de meeste auteurs Beuk ook als inheems, minstens voor de leem, - de zandleem-, maar ook voor de
zandstreek. De goede spontane verjonging van Beuk in al deze contexten is daarbij doorslaggevend.

Historische voorkomen
haag
31

Hagen van Beuk (niet verwarren met Haagbeuk, wat een totaal andere soort is) komen voor in de
meeste ecodistricten. Het ontbreken van Beuk (als dominant of als nevensoort) in hagen in het WestVlaams heuvelland is opvallend. Het geeft duidelijk aan dat Beuk geen frequente soort is in oude
hagen rond weiden. In de grotere Westhoek vind je beuk wel als nevensoort, maar niet als dominant.
Beukenhagen lijken eerder gebonden aan niet-agrarisch grondgebruik : de bebouwde kom, rond
oude huizen van boomkwekers, rond kasteeldomeinen, langs kerkwegels, als doolhof (park van
Loppem!), of gelinkt aan kasteelboerderijtjes.
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Het voorkomen van gevlochten beukenhagen is
vooral een Houtlandfenomeen.

hakhout/houtkant
Beuk is veel zeldzamer in houtkanten dan in
bossen. Slechts in het Houtland en in de omgeving
van het West-Vlaams Heuvelland wordt de soort
met enige regelmaat in houtkanten aangetroffen.
In het Houtland gaat het meestal om ingeplante,
opgaande bomen. In het West-Vlaams Heuvelland
worden oude hakhoutstoven langs holle wegen
aangetroffen.

knotboom
Beuk als knotboom is zeldzaam in WestVlaanderen. Her en der is het een alternatief voor
de opgaande Beuk op religieuze plaatsen, maar
dergelijke waarnemingen zijn te sporadisch om
van een echte traditie te spreken.
Ondanks het gegeven dat in de West-Vlaamse
heuvels zowat alle bomen ook in knotvorm aangetroffen worden, lijkt Beuk er nooit een courante
knotboom geweest te zijn.

solitair
Solitaire beuken zijn schering en inslag in parken
en tuinen. Behalve om de klassieke wilde soort,
gaat het ook vaak om de mutant ‘rode beuk’, of
om treurbeuken. Solitaire beuken zie je vaak
op religieuze plaatsen: op het kerkhof, bij een
ommegang rond de kerk, bij een kapelletje, één
39
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of twee beuken bij een kruisbeeld, … (opnieuw
dikwijls rode beuken).

dreef
Beuk verjongt van nature vlotter op leemhoudende
bodems, maar dat valt uit het plantpatroon van
dreven helemaal niet op. Integendeel, beukendreven

zijn

typisch

ontginningslandschappen,

voor
op

de

recentste
voormalige

heidebodem (zand!). De typische blokken van 125
m op 125 m van het Bulskampveld, Kampveld,
Vloethemveld,

Sint-Pietersveld,

Beisbroek,

Tillegem, … zijn nog steeds gemarkeerd door
beuken- of eikendreven.
Ook in ‘sterrenbossen’ van parken in Franse
stijl was de beukendreef een vast motief. De
Ferrariskaart (ca. 1770-1780) laat ons heel wat
van deze sterrenbossen detecteren, bijvoorbeeld
in Rumbeke (Roeselare).
In de latere Engelse landschapsstijl ontbreken
beukendreven grotendeels.
Andere voorbeelden van historisch gebruik :
1 Als toegangsdreef tot kastelen : Rijkevelde
(Sint-Kruis, Brugge), Koude keuken (SintAndries, Brugge), Nieuwenhove (Oostkamp),
…
2 Als toegangsdreef tot kerkhoven : het Brugs
kerkhof,
3 langs de Oostenrijkse steenwegen. De baan
Sijsele – Maldegem was lange tijd getooid
met beukendreven, geplant in 1764.
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4 in de dorpskom : centrum van Sint-Kruis (Brugge).
5 Als scheiding tussen verschillende bosbestanden van grotere boscomplexen.

Lokale benaming
Boeke, Bokke (hakhout)
Boekenhagen, bokkenhage (hakhout)

Plantadvies
Beuk
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/D)
Hagen (L/N)
Houtkanten
Solitair
Bomenrijen

B (bij bebouwing)

L (landschappelijk)

D (dominant)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Beuk kan een breed scala aan standplaatsen aan. Vermijdt ‘te nat’, ‘te droog‘ en ‘te voedselarm’!
Op standplaatsen met een hoge grondwatertafel is windval mogelijk. Het wortelstelsel ontwikkelt
immers bijna exclusief in de zuurstofrijke zone. In die omstandigheden vormt het vlakke wortelstelsel
een breukvlak met de grondwatertafel, waardoor bomen bij hevige wind kunnen staan schommelen
en zelfs vallen.
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Optimaal is een vruchtbare, leemhoudende grond met een goede vochtvoorziening
De bladval van Beuk werkt verzurend.

Planttips
Beuk slaat goed aan als bosplantgoed.
Planten als hoogstam houdt risico’s in. Doe je dit toch, koop dan je plantgoed met kluit als ‘veer’
(= niet opgesnoeide hoogstam). Zo is de stam beschermd tegen schorsbrand. De boom verbruikt
op die manier wel meer water (door transpiratie-verliezen). Bij grote droogte kan bijwateren dus
noodzakelijk zijn tijdens de eerste jaren.
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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eik, Zomer- (Quercus robur)
Breedte: 20 meter
Hoogte: 30 meter
Diepe penwortel
Lichtminnend / schaduwtolerant
Trage groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Zomereik kent een rijke cultuur van aanplanting, en verdient daarom zonder blozen de status van
streekeigen cultuurgoed (buiten de kuststreek). Door die rijke cultuurtraditie is van de meeste
opgaande bomen de herkomst zelden autochtoon. Niettemin acht men de soort inheems in
Vlaanderen.
Grote hakhoutstoven houden in het algemeen meer garanties in op autochtone herkomst, maar
deze zijn in West-Vlaanderen zeer zeldzaam (een stoof van 7 m omtrek in het Beisbroekdomein te
Sint-Andries-Brugge is de meest opmerkelijke locatie).
Enkele kleinere hakhoutstoven (met een omtrek tot een viertal meter) in het Heuvelland (langs holle
wegen), op de binnenduinrand en verspreid over de Zandstreek, maken eveneens een kansje op
autochtone herkomst.
Andere Zomereiken lijken soms bedrieglijk jong, omdat het om spaartelgen gaat. Dergelijke gevallen
komen vaak voor in die gebieden, waar tijdens de eerste wereldoorlog alle bomen bovengronds aan
flarden werden geschoten.
Knoteiken zijn in de regel nergens zeer oud. Het oudste exemplaar, dat van de Veurne-Ambachtse
dijk, mogelijk nog 18de eeuws, is recent gesneuveld.
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Historische voorkomen
haag
Zomereik wordt algemeen als zaailing in hagen aangetroffen in alle ecodistricten met bossen
in de nabijheid (dus grotendeels ontbrekend in de Polder- en Duinecodistricten).
De zaailingen worden soms niet alleen getolereerd maar mogen/kunnen zelfs in de haag doorgroeien
als opgaande (knot)boom.
Het doelbewust planten van eiken in de haag is als fenomeen geografisch veel beperkter (Houtland
+ Westhoek).
Héél af en toe werd vastgesteld dat Zomereik sporen van haagvlechtwerk vertoonde (bijvoorbeeld in
een oude haag in de Bruggestraat te Ruddervoorde, waar Zomereik samen met Beuk en Haagbeuk
gevlochten was).

hakhout/houtkant
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Zomereik komt zowel als hakhout, als opgaande boom en als knotboom in houtkanten voor.
Hakhout van Zomereik is vooral terug te vinden in het Houtland en de westelijke Zandlemige en
lemige bodems.
Enkele markante exemplaren :
❘ Sint-Andries/Brugge : op een oude veekeringswal rond op de heide gewonnen akkerland
❘ Wingene : een oude boswal in het natuurreservaat De Gulke Putten
❘ Een enorme hakhoutstoof van Zomereik fungeert als hoekboom van het parkdomein
Beisbroek te Sint-Andries.(Brugge).

knotboom
In de polders zijn knoteiken schaars. Eén waarneming in Dudzele bevestigt - als uitzondering - deze
regel.
In het Houtland, de Westhoek en het West-Vlaams Heuvelland zijn knoteiken algemener, maar zeker
niet algemeen. In totaal troffen we nog zo’n 215 knoteiken aan. Maar, twee dreven alleen al (Vichte
en Sint-Michiels) nemen hiervan 60% in beslag. In Vichte gaat het om de 18de-eeuwse toegangsdreef naar de kerk. In Sint-Michiels betreft het een voormalige, vermoedelijk negentiende-eeuwse
toegangsdreef tot het kasteel Tillegem.
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Knoteiken vind je in zowat alle mogelijke contexten (als solitair, in houtkanten – vooral in de
West-Vlaamse heuvels, in holle wegen, midden in de geschoren haag, als bomenrij, als dreef, als
grensmarkering en in bosranden, ongeveer in volgorde van voorkomen).
Vermeldenswaardige exemplaren :
❘ een knoteik in het Vloethemveld, als grensboom tussen Aartrijke, Zedelgem en Snellegem
❘ ‘Den Olifant’, een knoteik in het Paalbos te Sint-Kruis,
❘ een mooie rij knoteiken in Assebroek, langs een weiderand, in de Weidestraat
❘ In Pollinckhove op de middeleeuwse Veurne-Ambachtsdijk kwam de dikste knoteik van
de provincie voor: ze had een stamomtrek van 420 cm (wellicht 17de-eeuws). De boom
sneuvelde in 2005.
❘ De knoteiken van Handzame en Ichtegem, met stamdiktes van 300 cm of meer zijn wellicht
nog achttiende-eeuwse bomen en zeker ook het beschermen waard.
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solitair
Oude kasteelparken (Elverdinge, Oostkamp, Loppem, Brugge, Spiere, Wijtschate, …) zijn de plaats bij
uitstek voor mooie, oude, opgaande solitaire eiken in de provincie.
Solitaire eiken fungeerden ook als kruiseik (kruisen werden vroeger geplaatst of gehangen als
grensmarkering tussen gehuchten) of kapelboom.
Solitaire knoteiken vonden we terug als paalboom (hoekmarkering op de grens van percelen)
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(Zedelgem, Sint-Kruis) of als erfboom (Hertsberge). Twee knoteiken bij elkaar verfraaien Herberg
‘Muis’ bij Sint-Sixtus (West-Vleteren).

dreef
Eik is al eeuwenlang een uiterst populaire dreefboom. Te populair soms, want ook in minder
geschikte omstandigheden werd er geplant (bijvoorbeeld in de kustpolders). Niettemin zien we, ten
gevolge van wind en brakke bodems, een beperktere verspreiding in de kuststreek.
Het oudst gedocumenteerde gebruik slaat vaak op dreven in kasteelparken en op kastelen (hoewel
de meeste van deze dreven zelden meer dan 150 jaar oud zijn - de Bisschospdreef te Sint-Kruis/
Brugge is een uitzondering die 244 jaar oud zou zijn).

45

Verder vinden we eikendreven
❘ als toegangsdreef tot een kerkhof.
❘ Rond kerkhoven (Vivekapelle, Sint-Kruis/Brugge).
❘ als toegangsdreef tot een klooster (Vivekapelle, St-Kruis/Brugge)
❘ als begrenzing van recente heide-ontginning, waarbij vanaf eind 18de eeuw woeste grond
werd omgezet in akker, weiland of bos (dit gebeurde in standaard blokken van 125 x 125 m ;
Eik en Beuk waren de twee meest courante boomsoorten voor de grensmarkering
❘ als historische aanplanting (18de eeuw) langs de Oostenrijkse kasseiwegen.

Lokale benaming
Eeke, Eik, Eikeboom en Eekelaar.
Knoteiken : tronkeik, tronkeeke: geknotte eik, Stronck-eycke, tronkeycke

Plantadvies
Zomereik
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Knotboom
Solitair
Bomenrijen

Standplaatsvereisten
Zomereik houdt het uit op een breed spectrum van bodems, maar zal het best gedijen op zwaardere
grond met goede vochtvoorziening. Hij verdraagt overstroming tijdens het groeiseizoen slecht. Ook
bodemcompactie is een stressfactor!
De diepte van het wortelstelsel volgt de grondwatertafel. De windbestendigheid neemt dan ook sterk
af indien de soort zou aangeplant worden op te natte standplaatsen.
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Planttips
Droogte is risico-factor nummer 1 bij Zomereik (in de grotere plantmaten). Beperk vooreerst waterverliezen (afdekken van de grond met strooisel of compost). Plant enkel aan als opgesnoeide boom
zodat transpiratie-verliezen minimaal zijn. Daarnaast is het cruciaal om de vitaliteit van de boom
goed in het snotje te houden en bij te wateren indien nodig. De boom kan meerdere van zijn jonge
jaren teer blijven aan droogte.
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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els, Zwarte (Alnus glutinosa)
Breedte: 8 meter
Hoogte: 15 meter
Diepe gestelwortels
Lichtminnend / licht schaduwtolerant
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Zwarte els wordt streekeigen inheems geacht in zowat alle West-Vlaamse ecodistricten. Ook de
status van streekeigen cultuurgoed wordt gebiedsdekkend toegekend (hoewel het cultuurgebruik
van Zwarte els in de Polders toch beduidend lager ligt).

Historische voorkomen
haag
In hagen hoort Zwarte els niet zozeer thuis. Als de soort er al in voorkomt, is het meestal als een
toevallige zaailing. Zwarte els was sowieso niet erg geliefd in (gemengde) geschoren hagen, omdat
de soort de andere teveel verdrukt omwille van zijn sterke groeikracht.
Op drie plaatsen in het Houtland werden kaphagen van Zwarte els gezien of werd het voorkomen
gesignaleerd :
- Aan de Gistelsesteenweg 157 te Varsenare (Jabbeke) komt een kaphaagrelict voor met elzenstammetjes van 1 m hoog en 25-30 cm diameter. Deze is op sterven na dood (Elzen worden
slechts uitzonderlijk meer dan 120 jaar oud).
- In de Boerenweg 3 te Beernem komt een kaphaag voor met Zwarte els, Hazelaar en Gewone
es. Deze haag is wellicht niet zo oud.
- In Oostkamp kregen we via een oude landbouwer melding van een – helaas historische - haag
van Zwarte els die als loofhoutvoedering voor de koeien gebruikt werd (de bladeren zouden
een medicinale werking gehad hebben voor het vee).
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hakhout/houtkant
Zwarte els is zowel als hakhout, als opgaande boom en als knotboom in houtkanten aangetroffen.
Als hakhout is Zwarte els een van de weinige soorten, waarvan houtkanten met uitsluitend één soort
werden aangelegd (‘elzenkanten’).

42

Elzenhakhout, in zuivere of gemengde vorm, is aangetroffen in alle ecodistricten, met uitzondering
van de Polders, waar elzenkanten zeer uitzonderlijk zijn, en beperkt tot de grens met de Zandstreek.
In de duinen zijn de meeste elzenkanten manifest 19de-eeuws of jonger, en worden zelden stoofomtrekken van meer dan 4 m gehaald (in het binnenland komen stoven tot 7 m voor).

knotboom
Knotelzen werden aangetroffen in alle bodemstreken, behalve de Polders. Meestal gaat het om rijen
van een beperkt aantal bomen (drie à tien), bijna steeds op de rand van een sloot en weilandpercelen.
Niet zelden gaat het om spaartelgen van voormalig hakhout. Verder werden er ook solitaire knotelzen
aangetroffen, knotelzen in houtkanten en in bosranden, ongeveer in deze volgorde van frequentie.
Knotelzen waren blijkbaar niet waardevol genoeg voor een echt cultuurhistorisch gebruik (toegangsdreef, kapel-, erf-, hofgat- of grensboom, …).

solitair
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Solitaire, opgaande Zwarte elzen worden quasi niet aangetroffen (indien wel, dan dikwijls als
eenzaam restant van een voormalige rij).
Idem voor solitaire knotelzen. Ze komen voor op weideranden, op akkerranden, op de hoek van twee
wegen, in houtkanten, op de oever van beken en op de rand van het bos.
Solitaire hakhoutstoven van Zwarte els zijn eveneens zeldzaam. Een respectabel exemplaar met een
stoof van 6 m omtrek werd aangetroffen op de helling van het water nabij de Buffelbrug te Brugge.

dreef
Elzenrijen zijn alleen aangetroffen als (ook reeds zeer zeldzame) knotbomenrijen.
Opgaande els (in rijvorm) was traditioneel hoogst ongebruikelijk.
Meest frequent zijn nog de rijen hakhout van els.
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Lokale benaming
Els, Elshout en Elzenhout
Knotbomen/hakhout : ‘eene elzen tronkhage’

Plantadvies
Zwarte els
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Knotboom

Standplaatsvereisten
Van nature een pionier én climaxsoort van vochtige gronden (beekdalen, moerassen, broekbossen,
…)
Weinig veeleisend op het vlak van bodemvruchtbaarheid, hoewel de beste groei optreedt bij voedselen mineralenrijke omstandigheden.

Planttips
Planten als bosplantgoed loopt quasi nooit mis.
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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es, Gewone (Fraxinus excelsior)
Breedte: 15 meter
Hoogte: 30 meter
Vlakwortels
Lichtminnend / licht schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Gewone es is streekeigen inheems in alle West-Vlaamse eco-districten. Ook als cultuurgoed verdient
de soort de streekeigen status voor het ganse West-Vlaamse grondgebied (zélfs in de duinen waar
kaphagen van Gewone es een typisch verschijnsel zijn, dat nergens anders in de provincie voorkomt).
Knotbomen van es hebben algemeen het meeste kans om het autochtone label te verdienen, ten
eerste omdat het meestal om de oudste bomen gaat en ten tweede omdat knotessen vaak spaartelgen van hakhout zijn (en de boom dus nóg een pak ouder is, dan de stam alleen doet vermoeden).
De dikste knotes die uit West-Vlaanderen bekend is heeft een stamomtrek van vijf meter.

Historische voorkomen
haag
Gewone es werd aangetroffen in geschoren hagen in alle ecodistricten. Vaak zijn essen in de haag
spontane zaailingen, door de wind aangevoerd van een nabijstaande boom. Deze zaailingen worden
meestal gewoon meegeschoren. In sommige gevallen werden ze gespaard als opgaande - of
knotboom in de haag.
Op enkele plaatsen (Koksijde / aan een duinbosje, Beernem / aan de rand van het beverhoutsveld,
Oostduinkerke, Ichtegem, Meulebeke, …) vinden we kaphagen, met ondermeer Gewone es.
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Heel uitzonderlijk wordt een es in een haag onderhouden als hakhout. Vermoedelijk is dit geen oud
gebruik, want als veekeringshaag is een ‘haag met
gaten’ uiteraard waardeloos.
Slechts op één plaats konden we ook vaststellen dat
es meegevlochten was in de haag (West-Vleteren).

hakhout/houtkant
De oudste essen in de provincie zijn hakhoutstoven
langs holle wegen in het West-Vlaams Heuvelland
en in de duinen (Oosthoekduinen Adinkerke, De
Panne). De grootste stoofomtrek bedraagt 10 m
(Adinkerke) en getuigt wellicht nog van de vastlegging van de binnenduinrand eind 18de eeuw. In
Koksijde staat es bovendien ook nog op houtwallen
rond duinakkertjes.
Gewone es is net zoals Zwarte els één van de
weinige soorten die ook in éénsoortige hakhoutkanten voorkwam. Dat soort houtkanten vinden
we bovendien in zowat alle ecodistricten terug.
Er zijn op verschillende plaatsen stoofomtrekken
aangetroffen tot 9 m!

knotboom
Gewone es komt vrij verspreid voor als knotboom,
maar het totaal aantal exemplaren is toch vrij
gering. Knotessen vind je zowat in ieder type
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landschapselement : in houtkanten, als solitair, in de haag, in knotbomenrijen (meestal samen met
andere knotbomen), in holle wegen, als kapelboom, …
In het natuurreservaat De Broekelzen te Westouter staat een zeer respectabel exemplaar.
Een knotes heeft al snel een omlooptijd (tussen twee knotbeurten door) van 10 jaar.
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solitair
Solitaire opgaande essen werden aangetroffen vóór boerderijen, in geschoren hagen rond boerderijen, in parken, in een kloostertuin, bij een pastorie, en op miltaire en burgerlijke kerkhoven.
Solitaire knotessen werden in duizend en één contexten aangetroffen (langs wegen, in houtkanten,
in holle wegen, op weideranden, in weiden, als erfboom, bij een herberg, langs beken, bij een poel,
in een rij van opgaande populieren, in geschoren en ongeschoren hagen, in bosranden en in het bos
zelf). Te Egem en te Assebroek flankeren knotessen een kapelletje.

dreef
Uit straatnamenonderzoek blijkt dat er nauwelijks toponiemen zijn die verwijzen naar met essen
beplante dreven of straten. Op het eerste gezicht misschien verwonderlijk, maar het gebruikshout
van essen komt vooral uit hakhout. Wagendissels, kuipershout, laddersporten, … konden allemaal
uit hakhout vervaardigd worden. Essenhout van volgroeide bomen was geen alledaags gebruikshout.
Ook op vandaag haalt jongere es hogere prijzen dan oudere.
Bomenrijen van es zijn wellicht nergens algemeen en zijn het waarschijnlijk ook nooit echt geweest.
Puntsgewijze waarnemingen situeren zich langs wegen, langs dijken, op de rand van sloot en dijk,
als begrenzing van weiden, …
Bij landschapsherstelprojecten in de polders wordt op vandaag wel zeer frequent naar bomenrijen
met es gegrepen. Es is immers goed bestand tegen wind.
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Lokale benaming
eschen

Plantadvies
Gewone es als
(onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Knotboom
Solitair
Bomenrijen

Standplaatsvereisten
Niet kieskeurig op het vlak van grondsoort. Voldoende kalk en fosfaat zijn echter wel vereist.
Wél kieskeurig op het vlak van ondergrondse omstandigheden. Vereist immers zowel een goede
ondergrondse zuurstof- als vochtvoorziening. Goed gedraineerde bodems met diepere grondwaterstanden, of bodems met ondiepere grondwaterstanden waar laterale stroming op het grondwater
zit.
Typische standplaatsen zijn daarom beekranden of hellingen.
Es is goed bestand tegen wind.

Planttips
Es is zeer dankbaar om te planten. Alleen de vorming van een dubbele top in de gaten houden de
eerste jaren.
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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esdoorn, Veld- / Spaanse aak (Acer campestre)
Breedte: 8 meter
Hoogte: 12 meter
Penwortel / gestelwortels
Lichtminnend / schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Spaanse aak is streekeigen inheems in de leemstreek en bij uitbreiding in de zwaardere zandleemgronden. Ook als cultuurgoed is hun streekeigen status beperkt tot deze gebieden. Het recente,
quasi gebiedsdekkende gebruik van de soort, is een zeer recent verschijnsel, dat niet op traditie
berust.
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Historische voorkomen
haag
In hagen is de verspreiding van Spaanse aak ruim. In de ecodistricten Leiedal, het Leie-Scheldeinterfluvium en Centaal Zandlemig Binnen-Vlaanderen komt de soort voor. De verspreiding van
Spaanse aak in hagen lijkt goed op deze van Wilde kardinaalsmuts, Zoete kers, Bosroos, en Rode
kornoelje.
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Meestal komt er slechts één exemplaar of hoogstens enkele exemplaren in de haag voor. In oude
hagen vonden we Spaanse aak slechts één keer als dominant (Dranouter).

hakhout/houtkant
Ook hier is er een duidelijke concentratie in het West-Vlaams Heuvelland. Sommige voormalige
hakhoutstoven tonen zich nu als spaartelg.
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knotboom
Het voorkomen van ‘knotaken’ is beperkt tot het West-Vlaams Heuvelland en aansluitende delen van
de Westhoek. De knotaken komen verhoudingsgewijs meest voor in holle wegen, in houtkanten, als
solitairen, in het bos, en finaal in knotbomenrijen met andere knotbomen.
De meest opmerkelijke bomen zijn een knotspaartelg langs de Scherpenbergweg te Loker
(stoofomtrek 500 cm, stamomtrek 150 cm), een solitaire knotboom langs de Hazebeek te Poperinge
(stamomtrek 300 cm), een exemplaar in het Hellegatbos op de Rode Berg te Westouter (stamomtrek
300 cm) en een exemplaar in de Douvevallei te Westouter (stamomtrek 290 cm).

solitair
Opgaande solitaire Spaanse aken zijn zeer uitzonderlijk. De meeste aangetroffen solitairen zijn
knotbomen of knotspaartelgen.

Lokale benaming
Ahorn, Ahornboom, Booghout, Effendoorn, Effentrul, Eschdoorn, Kleine eschdoorn, Spaansche aak
en Trul.

Plantadvies
Esdoorn, Veld
(Spaanse aak)

Duinen

als (onderdeel van)
Hagen (L/N)
Houtkanten
Knotboom
Solitair

L (landschappelijk)
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N (nevensoort)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Standplaatsvereisten
Van nature een soort van kalkrijke leembodems. Hoe kalkrijker de standplaats, hoe beter schaduw
getolereerd wordt.
Voorkeur voor rijkere bodems (humus), met een voldoende vochtvoorziening

Planttips
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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Haagbeuk (Carpinus betulus)
Breedte: 15 meter
Hoogte: 20 meter
Vlakwortels
Schaduwminnend
Trage groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Haagbeuk wordt al zeer lang aangeplant omwille van zijn hoge gebruikswaarde. In de kustzone
ontbreken hier echter de bewijzen voor en in de polders zijn ze schaarser. De status van streekeigen
cultuurgoed slaat dus vooral op zand-, zandleem- en leemstreek.
De vraag of Haagbeuk inheems is, is moeilijker te beantwoorden. Het is van nature een soort van
kalk- en leembodems. Dat maakt dat in West-Vlaanderen de streek van de West-Vlaamse heuvels
de enige mogelijke plaats zijn waar Haagbeuk de titel van streekeigen inheems zou kunnen claimen
De West-Vlaamse Heuvels zijn in ieder geval hét ecodistrict waar veruit de meeste Haagbeuken
staan. In hoeverre het om een autochtone herkomst van Haagbeuk zo kunnen gaan, is twijfelachtig. Vondsten in een natuurlijke omgeving (bossen) zijn immers schaars, en dikwijls ontbreken de
bewijzen van een spontane verjonging.
Het sterkt ons allemaal in het vermoeden dat Haagbeuk in West-Vlaanderen niet verder raakt dan de
status van streekeigen cultuurgoed, in hoofdzaak buiten de kustzone en de polders.

Historische voorkomen
haag
Haagbeuk komt in oude hagen voor in élk ecodistrict, met uitzondering van de duinen en delen van
de polders.
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Als dominant is de verspreiding van Haagbeuk iets beperkter, maar oude hagen van Haagbeuk
kunnen in principe zowat overal gevonden worden (zij het soms pas na goed speuren).
Op veel plaatsen is de Haagbeuk destijds gevlochten geweest, hoewel daar nu meestal nog slechts
relicten van te zien zijn.
Verder is onze provincie ook een paar zeer fraaie exemplaren van kaphagen van Haagbeuk rijk
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(Ruddervoorde, Ieper).

hakhout/houtkant
De stoven van het galgenveld te Sint-Andries (Brugge) behoren tot de omvangrijkste van Vlaanderen.
Historisch onderzoek doet een ouderdom van om en bij 300 jaar vermoeden.

knotboom
Af en toe worden solitaire knothaagbeuken aangetroffen, vooral in het West-Vlaams Heuvelland. We
55

zien ze frequenter in holle wegen, soms als relict van een voormalige knotbomenrij, af en toe in een
bosrand, en af en toe als knotboom in geschoren hagen (Waregem, Westouter), … We vonden zelfs
één knothaagbeuk als kapelboom (Pittem).
In de Zandleemstreek en de Zandstreek zijn ze uiterst zeldzaam.
In de Polders en de duinen ontbreken ze.
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Voor knotbomen gaan we makkelijk richting omlooptijden van 12-14 jaar.

solitair
Solitaire opgaande haagbeuken werden slechts sporadisch waargenomen : in parken, tuinen, als
erfboom, naast een hek naar een weiland. Meestal dicht bij woningen of erven dus …

dreef
Haagbeuk is ABSOLUUT ongebruikelijk als dreefboom. Enkele militaire begraafplaatsen tonen een
rijvormig gebruik van haagbeuk, maar dan wel met een cultuurvariëteit met pyramidale groeivorm.
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Lokale benaming
Eernte, Ernte, Enter, Ernterhout, Herlaar, Heerlaar, Hernlaar, Heerntril, Heernte, Hernte, Hernter,
Hentre, Helster, Helsterhout, Hanenbuecke, Jokboom, Jukhout, Witte beuk, Hagebeuk, Wielboom,
Booghout, Konderhage, Tjanterhage.
Vooral varianten op Erntelaar en Herlaar komen veelvuldig voor.

Plantadvies
Haagbeuk als
(onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/D)
Hagen (L/N)
Houtkanten
Knotboom
Solitair

B (bij bebouwing)

L (landschappelijk)

D (dominant)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Voor kieming in natuurlijke omstandigheden is veel licht nodig.
Haagbeuk groeit van nature op rijkere, kalkrijke leemgronden. Wateroverlast, net als droogte, wordt
slecht verdragen.

Planttips
Haagbeuk preferentieel aanplanten als bosplantgoed.
Als hoogstam zeker aanplanten met kluit en bijwateren indien nodig
Hagen van Haagbeuk zijn minder gevoelig aan luizen dan Beuk
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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Hazelaar (Corylus avellana)
Breedte: 4 meter
Hoogte: 6 meter
Vlakwortels
Schaduwtolerant
Snelle groei
Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Hazelaar is streekeigen inheems in alle West-Vlaamse ecodistricten. Het voorkomen van nature is
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beperkt tot bos.
Hazelaar verdient tevens de titel van streekeigen cultuurgoed, maar dan buiten het kust- en poldergebied. Daarbuiten kent het cultuurgebruik van de soort opvallende concentraties in bosrijke regio’s.
Historische voorkomen

haag
Hazelaar in hagen is meestal een verwijzing naar de nabijheid van bos, hetzij actueel, hetzij
historisch. Het ontbreken van de soort in hagen in de bosarme ecodistricten Duinen en Polders
(maar ook Moeren en Meetkerkse moeren) bevestigt dit.
Hazelaar in hagen is bijgevolg meestal een goede indicator voor soortenrijke oude hagen (ontstaan
uit voormalig bos of aanplant vanuit een nabijgelegen bos, …)
Het gebruik van de soort in hagen gaat minstens terug tot de 17de eeuw. Blankaart (1698) vermeldt
60

expliciet aanplant van ‘Haselaar’ in hagen: ‘… hier plant men die aan de waterkanten, ofte schuttingen van bogaarts, ofte tuinen, dienende als een hage, daarom van sommige Hagelaar genaamt’.

hakhout/houtkant
Hazelaar is aangetroffen in oude houtkanten in quasi alle ecodistricten, met uitzondering van de
kust. De grootste hakhoutstoven (≥ 5 m omtrek) zijn opvallend geconcentreerd in het West-Vlaams
Heuvelland, en zijn daar quasi integraal verbonden aan holle wegen. Elders worden zo’n oude stoven
maar sporadisch aangetroffen.
62
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knotboom
Hazelaar werd slechts twee drie keer als knotboom(pje) aangetroffen.
Op een graft op de flank van de Rode berg, langs een zijarm van de Douvebeek, komt Hazelaar voor
als knotspaartelg. De stamomtrek van de spaartelg bedraagt 115 cm, onder de knot. De stoof zelf is
veel groter en ongetwijfeld een heel stuk ouder. De graft en het bos waren al aanwezig op de kaart
van Ferraris (ca 1780), mogelijks dateert de stoof van onze hazelaar ook van die tijd (de graft en het
nabij gelegen oud bos zouden wereldoorlog I overleefd hebben, omdat dit gedeelte van Heuvelland,
toen bij Frankrijk hoorde).

solitair
Solitaire Hazelaars zijn zeer uitzonderlijk. Enkele voorbeelden vallen te citeren in het West-Vlaams
Heuvelland, alsook een solitaire hakhoutstoof in het Beisbroekdomein te Sint-Andries (Brugge).

Lokale benaming
Bosneute, Blokneuten, Baardneuten

Plantadvies
Hazelaar
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/N)
Houtkanten
Solitair

L (landschappelijk)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Een minimale kalkrijkdom is vereist. Echt zure standplaatsen moeten vermeden worden.
Hazelaar verkiest lichtere gronden, met een voldoende vruchtbaarheid en vochtvoorziening (Hazelaar
op schijnbaar arme zandbodems verraadt dikwijls een rijkere ondergrond).
Hoe geschikter de standplaats, hoe beter schaduw verdragen wordt.
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Hulst (Ilex aquifolium)
Breedte: 4 meter
Hoogte: 10 meter
Gestelwortels
Schaduwminnend
Trage groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Hulst wordt al vele eeuwen gekweekt en geplant. Zelfs sommige van onze oudste Hulsten verraden
een menselijke aanplant (omdat ze sporen van vlechtwerk vertonen). De status van streekeigen
cultuurgoed is onbetwist voor de zand-, de zandleem- en de leemstreek.
Het streekeigen inheemse karakter van Hulst volgt dezelfde logica (zand-, de zandleem- en de
leemstreek).

Historische voorkomen
haag
63

Dé concentratie van hagen met Hulst zit in het Houtland. Net zoals bij Hazelaar suggereert de
verspreiding van Hulst in oude hagen een link met bos. Hiervoor zijn er meerdere mogelijke verklaringen :
1 De aanvoer van bessen door vogels (Hulst als een spontane aanrijking van de haag)
2 De oogst van zaailingen uit het bos.
3 Het houtland was, naast een historische bosrijke regio, ook een regio met een historische
grote dichtheid aan boomkwekerijen, de bron van plantgoed allerhande.
De laatste hypothese is de meest aannemelijke.

64

plant goed !

64

Het voorkomen van gevlochten Hulsthagen is nog slechts uiterst zelden waar te nemen (Eernegem,
Ichtegem, Egem, Dranouter, Hoogstade, Westouter). Toch weten we dat Hulst her en der ook
gebruikt werd als echte veekeringssoort én gevlochten werd. Hulst is dus zeker niet uitsluitend een
ornamentele soort.
In een beperkt aantal gevallen werd Hulst ook als opgaande boom in hagen aangetroffen. Het gebruik
van Hulst voor specifieke doeleinden (draaiwerk, wagenmakerij) was vermoedelijk de belangrijkste
motivatie.
In één enkel geval te Oostkamp waren de opgaande Hulsten de bomen aan het hofgat, een functie
die normaal door Linde vervuld wordt.

hakhout/houtkant
Hulst werd aangetroffen in houtkanten in de meeste grotere ecodistricten, maar kan zeker niet
65

algemeen genoemd worden. In de duinen ontbreekt de soort. In de polders is Hulst slechts één keer
aangetroffen, en wat eigenaardig, in de Westhoek ontbreekt de soort in houtkanten.
De grootste en oudste hakhoutstoven zijn aangetroffen in het West-Vlaams Heuvelland. In Loker en
Dranouter zijn stoven van meer dan 5 m omtrek aangetroffen, langs holle wegen.

solitair
Solitaire opgaande Hulsten zijn aangetroffen als kapelboom, in een kloostertuin, op kerkhoven, bij
de erfingang van een boerderij, als opgaande boom in geschoren hagen, in parken en tuinen.
Als opgaande boom zijn de meeste van deze bomen waarschijnlijk opgesnoeid. Immers, de oudste
Hulsten (aan het Pestkapelletje van Assebroek en bij de kerk van Sint-kruis) vertonen géén duidelijke,
enkelvoudige stam, maar een cirkelvormig opschieten van meerdere kleinere stammetjes.

Lokale benaming
Hults, Hulste, Steekpalm
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Plantadvies
Hulst

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/D)
Hagen (L/N)
Houtkanten
Solitair

L (landschappelijk)

D (dominant)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Kalkarme, voldoende vochtige standplaatsen

Planttips
Wordt meestal geplant als containerplant (met kluit dus). Het planten met blote wortel kan ook,
maar is minder evident.
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kastanje, Tamme (Castanea sativa)
Breedte: 15 meter
Hoogte: 25 meter
Diepe gestelwortels
Schaduwtolerant
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Tamme kastanje is géén inheemse boomsoort.
Ze werd mogelijk al door de Romeinen geïntroduceerd, maar stierf in de post-Romeinse periode
weer uit. In de 16de eeuw vinden we Tamme kastanje opnieuw terug, getuige daarvan zijn afbeelding
op Brusselse wandtapijten. Waarschijnlijk werd de soort vanaf die periode opnieuw gebruikt in
tuinen en parken.
De status van streekeigen cultuurgoed gaat op voor de zand-, de zandleem- en de leemstreek.

Historische voorkomen
67

haag
Tamme kastanje is geen haagplant. Hoogstens – en dan nog zeer zelden – zien we de soort als
knotboom - (Aartrijke), als opgaande boom - of als zaailing in een geschoren haag.

hakhout/houtkant
Tamme kastanje is behoorlijk zeldzaam in oude houtkanten.
In recentere houtkanten (19de en 20ste eeuw) is Tamme kastanje een stuk algemener. Het wijst op
de toch nog tamelijk recente herintroductie. Modern hakhoutbeheer kent zeer korte omloopcycli van
(4 tot 5 jaar). Dat heeft vooral met het finale gebruik als paalhout te maken. Daarvoor zijn diameters
vanaf 6 tot 8 cm reeds bruikbaar.
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Grote hakhoutstoven (meer dan 5 m) zijn uiterst
zeldzaam (enkele waarnemingen in het Houtland,
het West-Vlaams Heuvelland en het Leiedal).
De soort komt als hakhout niet voor in de
kust-ecodistricten.

knotboom
Tamme kastanje wordt slechts bij zeer grote uitzondering waargenomen als knotboom :
- Enkele malen als onderdeel van een haag :
Aartrijke , Oedelem
- Rond het parkbos van domein Ten Dreve
te Sint-Michiels, komen enkele Tamme
kastanje-knotboompjes voor in een kaphaag
met ook nog Zomereik, Beuk, Haagbeuk en
Eénstijlige meidoorn.
- In

Dranouter

(Heuvelland)

komt

een

knotkastanje voor, in een bosje langs de
Montebergstraat.

solitair
Solitaire opgaande Tamme kastanjes zijn een
verhaal, in hoofdzaak uit de tuin- en parksfeer.
Dit wordt niet – of marginaal - als een traditioneel
gebruik beschouwd, maar levert anderzijds wél de
oudste exemplaren in ons landschap op.

dreef
het gebruik van Tamme kastanje als dreefboom, is
een verhaal, in hoofdzaak uit de tuin- en parksfeer.
Géén traditioneel gebruik dus …
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Lokale benaming
Suikerkastanjeboom

Plantadvies
Tamme kastanje
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Solitair

Standplaatsvereisten
Voldoende voedselrijke en voldoende vochtige standplaatsen
Kalkmijdend, verkiest matig zure standplaatsen
Vermijd zware kleigronden
Een te gecompacteerde bodem is funest
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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Liguster, Wilde (Ligustrum vulgare)
Breedte: 3 meter
Hoogte: 5 meter
Fijne vlakwortels
Lichtminnend / schaduwtolerant
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Wilde liguster is streekeigen inheems, met zekerheid in de duinstreek (de soort komt van nature
voor in duinstruwelen op humeus duinzand), en verder naar alle waarschijnlijkheid ook in de
leemstreek (West-Vlaamse heuvels). Immers, in Noord-Frankrijk (waar de West-Vlaamse heuvels
op aansluiten) is de verspreiding van Wilde liguster netjes gekoppeld aan het voorkomen van Wilde
kardinaalsmuts, Rode kornoelje en Spaanse aak. En deze laatste drie typeren ook de streek van de
West-Vlaamse heuvels.
De status van streekeigen cultuurgoed geldt echter overal. Het cultuurhistorisch gebruik bestond
erin dat de twijgen gebruikt werden als vlechtmateriaal. Hiertoe werd de soort vooral als haag
aangeplant. Dit cultuurhistorisch gebruik was ook bron van secundaire verwildering (via vogels).

Historische voorkomen
haag
Wilde liguster is, hoewel zeldzaam geworden, toch in ongeveer elk ecodistrict nog aangetroffen. De
verspreiding is ongetwijfeld sterk beïnvloed door het gebruik van de soort voor mandenvlechtwerk,
waar de oude benamingen ‘Wanore’ en ‘Reinse wissen’ naar verwijzen.
Ondanks dit historische gebruik komt Wilde liguster meestal niet als dominant voor, maar als
enkeling in gemengde hagen. Als dominant troffen we Wilde liguster nog slechts in drie gemeenten
aan. In Vlissegem (Wenduinsesteenweg 144) en Oostduinkerke (op verschillende plaatsen rond oude
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vissershuisjes), op duinzand, is dat vrij logisch, omdat de soort daar uit zijn natuurlijke groeiplaats kon
geoogst worden. De vindplaats in Houthulst (7de geniestraat) is in dit opzicht minder verklaarbaar.
Haagliguster, een exoot uit Japan, is tegenwoordig véél algemener (bladhoudend en groenblijvend
tijdens de winter) en werd in de recente decennia vaak gebruikt om gaten in oude hagen te dichten.
Dat leidt ertoe dat in Ligusterhagen bijna iedere individuele plant op naam moet gebracht worden.
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hakhout/houtkant
Wilde liguster is slechts twee keer aangetroffen in oude houtkanten. In Helkijn staat de soort in een
houtkant langs de Schelde. In het West-Vlaams Heuvelland staat de soort af en toe in bos, maar is
ze slechts één keer in een houtkant aangetroffen.
In de duinen vinden we de soort frequent in natuurlijke struwelen, maar niet zozeer in houtkanten
(omdat deze nu eenmaal ook zeer schaars zijn in de duinen).

Lokale benaming
Vanoor, Wanore, Reinse wissen, Rijnwilg, Reynwilghe, Vinkoore, Vinkoorde en Mondhout. De benaming
Vinkoorde en Wanore worden lokaal nog steeds gebruik door oudere boeren en mandenmakers.

Plantadvies
Liguster, Wilde

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/D)
Hagen (B/N)

B (bij bebouwing)

D (dominant)

N (nevensoort)
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Standplaatsvereisten
Als wilde plant is het een typische indicator van kalkrijke bodems.
Voor aanplantingen is de soort helemaal niet kieskeurig : een standplaats in de zon tot halfschaduw,
droog tot vochtig tot zelfs nat, met uiteenlopende voedselrijkdom …
Bijna alles kan!
Er valt hoogstens een lichte voorkeur vast te stellen voor lichtere gronden.

Planttips
Vooral geen fouten maken bij de aankoop van het plantgoed. Koop per abuus géén Haagliguster
(Liguster ovalifolium)!
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lijsterbes, Wilde (Sorbus aucuparia)
Breedte: 6 meter
Hoogte: 15 meter
Zinkerwortels
Lichtminnend / schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Wilde lijsterbes is streekeigen inheems buiten de Polders en de kust eco-districten.
Het is een soort met zijn optimum in Eiken-Berkenbossen (en houtkanten analoog aan dit bostype),
hoewel ze ook in andere bostypes geregeld wordt aangetroffen.
De bewijzen van een cultuurgebruik van de soort zijn zeer schaars.
73

Historische voorkomen
haag
Wilde lijsterbes werd sporadisch in geschoren hagen aangetroffen. Ongetwijfeld gaat het
om door vogels verspreide bessen. De planten zijn allemaal meegeschoren en werden dus
niet de moeite geacht om als opgaande boom te sparen. De waargenomen verspreiding, die aansluit
bij de meest beboste streken (Houtland en West-Vlaamse heuvelland) in West-Vlaanderen is logisch.

hakhout/houtkant
Wilde lijsterbes komt in oude houtkanten voornamelijk voor in het Houtland.
Wilde lijsterbes is ook op één plaats aangetroffen op een houtwal, namelijk op de laat-middeleeuwse
houtwal van het Chartreuzinnengoed te Sint-Andries. De soort is er niet geplant, maar spontaan
opgeslaan vanuit het omgevende eiken-berkenbos.
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knotboom
Van Wilde lijsterbes is maar één knotexemplaar gekend, in het West-Vlaams Heuvelland (Westouter).

solitair
Wilde lijsterbes is een zeer ongewone soort als solitaire boom in traditioneel landschappelijke
context. We troffen de boom één keer aan bij een polderkapelletje te Meetkerke, maar dit ene geval
kunnen we maar moeilijk als traditioneel bestempelen.

Lokale benaming
Haveresche, Kwalsterboom, Kwelsterboom, Lijsterbezieboom,
Spreeuwboom. Gezelle schreef een gedicht over de ‘Averesseboom’.

Plantadvies

Lijsterbes, Wilde
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Solitair

Standplaatsvereisten
Uitgesproken kalkmijdend,
kan voor het overige een breed scala aan standplaatsen aan, met een optimum in eerder droge,
voedselarme groeiomstandigheden.

Planttips
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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linde, Winter- (Tilia cordata)
linde, Hollandse – (Tilia x europaea)
linde, Zomer– (Tilia platyphyllos)
Breedte: 20 meter
Hoogte: 30 meter
Diepe gestelwortels
Lichtminnend / schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Zowel Zomer- en Winterlinde worden inheems in Vlaanderen geacht. Dit evenwel quasi zonder
bewijs, want er valt nauwelijks een wild exemplaar te vinden in Vlaanderen. Het inheemse karakter
verder gaan specifiëren is lastig. Enige indicatie schuilt misschien in het gegeven dat linden van
nature leem- en kalkminnend zijn.
De status van streekeigen cultuurgoed gaat alleen voor de duinen niet op. Het cultuurgebruik van
Zomer- en Winterlinde, alsook hun kruising (de Hollandse linde), is velerlei (inkomlinden bij boerderijen, kapelletjeslinden, dorpslinden, leilinden, haagexemplaren). Linde is de boom met verreweg de
meeste cultuurhistoriek in West-Vlaanderen.

Historische voorkomen
haag
De linde is géén haagsoort, maar komt toch als dusdanig voor onder de vorm van spontane zaailingen
of wortelopslag van de twee traditionele linden aan het hofgat van boerderijen. Op deze manier vind
je her en der linden die meegeschoren worden met de haag.
Op drie plaatsen konden we zelfs vaststellen dat linde sporen van vlechtwerk in de haag vertoonde
(Poperinge, Ruddervoorde en Pittem).
75
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hakhout/houtkant
Linden zijn zeer uitzonderlijk in oude houtkanten.
Slechts hier en daar in het West-Vlaams Heuvelland
vinden we hakhoutstoven van Zomerlinde op de
taluds van holle wegen. In de andere ecodistricten
zijn linden in houtkanten nog meer uitzonderlijk.
In de kustecodistricten en het Houtland zijn geen
exemplaren aangetroffen..

knotboom
Dé knotvorm van linde is het kandelaren. De
verspreiding van geknotte linden wijkt niet af van
hoger beschreven verspreiding van solitaire linden.

solitair
Linden zijn bijzonder talrijk aanwezig bij kapelletjes,
kerken, kerkhoven, ommegangen rond de kerk,... Je
vindt ze er als opgaande bomen, als knotbomen,
als gekandelaarde boom of als leilinde. In het
Engels klooster te Brugge komen vier loofgangen
van linde voor.
De meest beroemde West-Vlaamse kapellinden
zijn de zeventiende-eeuwse Zomerlinden van
Oostkamp en Avekapelle. De linde van Oostkamp
is de enige resterende van oorspronkelijk twee
linden aan het hofgat van een boerderij uit 1655.
Vermoedelijk dateert de boom ook van die tijd. De
linde van Avekapelle stond bij een kapel uit 1634,
en heeft vermoedelijk eveneens dezelfde leeftijd.
Deze boom is op vandaag echter zo gehavend dat
hij geen lang leven meer beschoren lijkt.
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Al even traditioneel zijn twee linden bij het hofgat (de inkom) van de boerderij. In zeer veel gevallen
vind je aan hetzelfde hofgat ook een kapelletje. Als hofgatboom komen zowel opgaande linden,
knotlinden als gekandelaarde linden in aanmerking, in deze volgorde van frequentie.
Nauw verwant met de hofgatlinden zijn de linden in het midden van het erf, vaak het pronkstuk van
het erf, meestal opgaande bomen.
Ook linden voor de herberg moeten ooit een algemeen fenomeen geweest zijn (al verwijst op vandaag

78

dikwijls alleen de naam van de herberg hiernaar – ‘De groene linde’, ‘De Nieuwe Linde’, ‘In de drie
linden’, …).
In de duinen en de polders zijn ze minder algemeen dan elders, maar ook daar zijn ze frequent rond
kerken aan te treffen.

dreef
Het gebruik van linde als rijboom is bijzonder opvallend. Opnieuw zijn het bij uitstek bomen die
religieuze plaatsen markeren. De dreef kan opgebouwd zijn uit zowel opgaande bomen, geknotte
linden, gekandelaarde linden als leilinden.
Ook historische gerechtsplaatsen (‘vierschaar’, Frankische gerechtspleinen, galgplaatsen) zijn
typisch door linden geflankeerd.
Ooit moet de linde een populaire boom geweest zijn voor aanplantingen in stedelijke context. De
oudst beplante pleinen en straten in steden blijken frequent met linden beplant. Pas later duiken
andere stadsbomen op zoals plataan (omdat resistentie tegen luchtvervuiling meer en meer een
item werd). Vreemd genoeg zijn er dan weer geen aanwijzingen van het gebruik van linden als straatbeplanting (uitzondering van vóór 1900 : grote baan Kortrijk-Harelbeke)
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Ook toegangsdreven tot kastelen, boerderijen, kloosters, … bestaan niet zelden uit linden. Ook
meermaals waargenomen zijn eikendreven met aan de start twee linden.
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Lokale benaming
‘Lende’

Plantadvies
Linde sp.
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Knotboom
Solitair
Bomenrijen

Standplaatsvereisten
Linden gedijen in het algemeen goed op vruchtbare, humeuze, rulle grond. Lage grondwaterstanden
zijn meestal geen probleem te zijn omdat in goede omstandigheden linde zeer diep kan wortelen.
Zomerlinde is veeleisender op het vlak van standplaats dan Winterlinde (op het vlak van voedselrijkdom en vochtvoorziening).
Zomerlinde is nóg gevoeliger voor bodemverdichting dan Winterlinde.

Planttips
Winterlinde is schorsbrandgevoelig.
Onze inheemse linden hebben ook nogal eens last van bladluizen. De Honingdauw (suikerhoudend
vocht van de plant die ze aanprikken) die deze afscheiden kan bij momenten echt van de boom
afdruppen. Linden en parkings zijn dus geen ideale combinatie.
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meidoorn, Eénstijlige (Crataegus monogyna)
Breedte: 5 meter
Hoogte: 8 meter
Penwortel + kleinere gestelwortels
lichtminnend / schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Eénstijlige meidoorn is in de eerste plaats streekeigen cultuurgoed in gans West-Vlaanderen, en dit
op basis van het wijdverspreide cultuurgebruik van de plant als veekeringshaag.
Dit cultuurgebruik maakt echter ook dat de inheemse status van de soort nog moeilijk onomstotelijk
vast te stellen is.
Er wordt echter verondersteld dat Eénstijlige meidoorn vermoedelijk streekeigen inheems is in gans
West-Vlaanderen.
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Historische voorkomen
haag
Eénstijlige meidoorn is de dominante soort in ongeveer 95% van de oude hagen in West-Vlaanderen
en komt bovendien voor in elk ecodistrict.
Net als bij Sleedoorn zijn er wel een aantal ‘zwarte gaten’ op de kaart zichtbaar (Westkustpolders,
duinstreek, zandleemstreek tussen Roeselare en Kortrijk). Dit wijst echter vooral op het ontbreken
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van oude hagen, wegens een sterke verarming van het landschap.
Meidoornhagen hebben een historiek als ‘weerhagen’ (veekeringsfunctie). Andere soorten bomen
of heesters werden traditioneel zelden geduld in de haag (Sleedoorn, Hondsroos, Hulst, …).
Een honderden meter lange haag (Landweg, Staden) bestaat uitsluitend uit Eenstijlige meidoorn en
de kruising tussen Een- en Tweestijlige meidoorn. Deze haag vertoont een pak opkalfaterwerk met
stokken en touwen ter versteviging.
79
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Bepaalde onderhoudsvormen van meidoornhagen vertonen een duidelijker geografische spreiding.
Hagen met vlechtrelicten zijn zeer duidelijk geconcentreerd in het Houtland, de Westhoek en
het West-Vlaams Heuvelland. Termen als ‘plakhage’ en ‘kruishage’ verwijzen naar dergelijke
vlechttechnieken.

hakhout/houtkant
Eénstijlige meidoorn is in alle ecodistricten aangetroffen in traditionele houtkanten.

knotboom
Knotbomen van meidoorn zijn – begrijpelijk - slechts uitzonderlijk aangetroffen. Er werden uitsluitend
solitaire exemplaren aangetroffen, behalve te Lo, waar een viertal exemplaren samen voorkomen,
en op het kerkhof van Sint-Andries, waar geknotte en gekandelaarde meidoorns voorkomen. De
kerk is echter vrij recent (1934).
Meidoorns kunnen dus bezwaarlijk als een traditionele knotboom getypeerd worden.
Het is wél opvallend dat de weinige aangetroffen exemplaren bijna uitsluitend voorkomen in het
Houtland en de West-Vlaamse heuvels.

solitair
Solitaire opgaande meidoorns zijn niet algemeen. We troffen voorbeelden aan naast kapellen, op
kerkhoven, in weiden, als erfboom en bij het hofgat van boerderijen. Eén keer troffen we een knotmeidoorntje aan als hofgatboom.
In de polders kan te velde al eens een solitair exemplaar voorkomen.

Lokale
Hagedoorn, Doornhage, Ieptjeshage, Hiepedoorn en Spelledoorn.
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Plantadvies

Meidoorn, Eéstijlige
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/D)
Hagen (L/N)
Houtkanten
Solitair

B (bij bebouwing)

L (landschappelijk)

D (dominant)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Eénstijlige meidoorn kan zowat overal geplant worden. Vermijd alleen te natte en te voedselarme
standplaatsen.
Een voorkeur is merkbaar voor de betere, kalkhoudende bodems met goede vochtvoorziening, die
voldoende diep doorwortelbaar zijn.

Planttips
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
84

82

plant goed !

Gladde olm of Veldolm (Ulmus campestris)
Breedte : 20 meter
Hoogte : 25 meter
Penwortel
Schaduwtolerant
Snelle groei in de jeugd, daarna vertragend

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
De Gladde -, de Ruwe olm en de de Hollandse Olm (= de kruising van beide voorgaande) zijn alle drie
inheemse bomen met een rijke cultuurtraditie in West-Vlaanderen.
Het hoogtepunt van de verspreiding van olm in onze contreien lag in de 16de eeuw. Gladde olm was
de populairste olm op dat moment. Wegen, openbare plaatsen, boerderijen, parken, landgoederen
werden massaal van olmen voorzien.
Ook later - in de 18de eeuw in Frankrijk - zijn olm en notelaar absoluut dominant als dreef- en
laanbeplanting, in die mate zelfs dat lokale bosbouwers zich openlijk afvroegen waarom men geen
grotere variatie aanplantte. Men beklaagde zich op een gegeven moment over ‘het blindelings
aanplanten van olm ten gevolge van een algemene olmen-manie’.
Uit specifiek West-Vlaamse gegevens blijkt dat olmenrijen voorkwamen langs verharde zowel als
onverharde wegen, langs holle wegen, langs kanalen, langs promenades, rond boerderijen, in
parken, op begijnhoven, rond populierenbosjes, …
Rond 1865-1875 begint de grote kaalslag voor de olmen. De olmenziekte begint dermate grote
ravages aan te richten, dat men de olmen systematisch begint te kappen. In Alveringem, een
belangrijk centrum van de olm in Vlaanderen worden alle olmen gerooid als brandhout.

Historische voorkomen
Het heeft weinig zin om heel diep in te gaan op de rijke tradities met olm in ons West-Vlaamse
verleden. Daarvoor wierp de Iepenziekte teveel roet in het eten.
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Niettemin zijn er nog een paar niches waarin Gladde olm nog een rol kan spelen in hedendaagse
beplantingen. Deze vermelden we graag.

haag
Een traditioneel beheer als haag zal in vele gevallen de komst van de olmenziekte kunnen verhinderen. Immers, enkel takken meer dan een vuistdik zijn gevoelig voor de olmenziekte. Door je haag te
scheren, hou je de stammetjes dun.
85

hakhout/houtkant
Ook voor het gebruik van Gladde olm in houtkanten valt nog min of meer een lans te breken. De
Iepenziekte doodt immers alleen de bovengrondse plantendelen af. Gladde olm vormt – in tegenstelling tot de ruwe olm – vanuit zijn wortelstelsel wortelopslag, en zal dus een passage van de
Olmenziekte kunnen overleven, weliswaar via een hergroei van uit het wortelstelsel.

Plantadvies
Olm, Gladde

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/D)
Hagen (L/N)
Houtkanten

L (landschappelijk)

D (dominant)

N (nevensoort)

standplaatsvereisten
De soort kan een breed spectrum aan standplaatsen aan, met een voorkeur voor voedselrijke, kalkhoudende grond, met goede doorluchting (grovere texturen).
Tijdelijke overstroming van de stamvoet is in principe geen probleem.
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populier, Canada- (Populus x canadensis = Populus x euramericana)
Breedte: 15-20 meter
Hoogte: 25 meter
Vlakwortels
Lichtminnend
Snelle groei
Cv ‘serotina’

Cv ‘marilandica’

Cv ‘robusta’

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Canadapopulier is een kruisingsproduct tussen onze inheemse Zwarte populier (Populus nigra) en
een Noord-Amerikaanse ouder (Populus deltoïdes). En vanaf dan begint een ongelofelijke tocht van
kruisingen (al dan niet natuurlijke), terugkruisingen, klonen, etc.
De ‘serotina’ (Populus x canadensis ‘serotina’) is bijvoorbeeld één variëteit van de meest oorspronkelijke kruising nigra x deltoides.
‘Blauwe van Eksaarde’ is een andere variëteit van diezelfde oorspronkelijke kruising.
De ‘marilandica’ (Populus x canadensis ‘marilandica’) ontstond als een terugkruising van de serotina
met de nigra.
De ‘regenerata’ is dan weer een kruising tussen de serotina en de marilandica.
De ‘robusta’ is dan weer een kruising van cultivars van deltoides en nigra.
De oudste Canadapopulieren dateren van de late achttiende eeuw. Deze Canadapopulieren (Serotina,
Marilandica, Robusta, Regenerata, Blauwe van Veurne, Blauwe van Eksaarde, …) zijn zeker niet
inheems, maar wel streekeigen cultuurgoed in gans West-Vlaanderen.
Omdat de stekjesfabriek van Geraardsbergen geen gronden had in West-Vlaanderen, konden hier
deze oudere Canadapopulieren langer stand houden dan overal elders. In 1970 immers, met de
opkomst van de ‘Unal’populieren (Unal slaat op ‘union allumettière’, ofwel de stekjesfabriek),
werden elders in Vlaanderen massa’s nieuwe variëtieten aangeplant.
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Unalpopulieren hebben twee Amerikaanse voorouders, de bekende Populus deltoïdes en de Populus
trichocarpa. De Unalpopulieren beschouwen we niet als streekeigen cultuurgoed.

Historische voorkomen
89

haag
Canadapopulier komt in alle eco-districten voor als knotboom in oude hagen, maar nooit als
onderdeel van de haag zelf.

hakhout/houtkant
Canadapopulier is in alle ecodistricten in houtkanten aangetroffen, maar zelden in een feitelijk
hakhoutbeheer.
90

knotboom
Knotpopulieren komen voor in quasi elk ecodistrict, op elke bodemsoort. Na knot(Schiet)wilg is het
de algemeenste knotboom. Zeldzaam zijn ze alleen in de duinen en de Leemstreek.
De meest aangetroffen variëteit bij de knotbomen is Regenerata.

solitair
Solitaire populieren zijn aangetroffen in parken, als hofgatboom, als kapelboom, als hoekboom van
bossen, op weideranden en in houtkanten.

dreef
Populieren vormen in het huidige Vlaamse landschap zowat de meeste aspectbepalende bomenrijen.
Het gaat in de regel om canadapopulieren.
Rijen van Canadapopulieren werden populair vanaf het einde van de 18de eeuw. Gaandeweg hebben ze
91

alle andere boomsoorten verdrongen in aantal. Zelfs in de boomarme polderlandschappen werden
ze frequent aangeplant. Daar vervingen ze systematisch rijen van olm en es. Meer in het binnenland
werden ze op natte plaatsen concurrent van de knotwilgen en van de inheemse Zwarte populier. Op
drogere plaatsen vervingen ze op heel wat plaatsen voormalige eiken-, olmen of beukendreven.
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Lokale benaming
Knotpopulieren worden meestal kortweg als ‘tronken’ aangeduid, zonder dat er hierbij onderscheid
gemaakt wordt met knotwilgen. Ook ‘Canadatronken’ wordt nog vaak gehoord.
Waaiboom, Achtkanter en Popelier zijn nu nog gangbare benamingen.

Plantadvies

Populier, Canada
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Knotboom
Solitair
Bomenrijen

Standplaatsvereisten
Voedselrijke bodem (zandleem, leem, klei) met voldoende vochtvoorziening.
Gecompacteerde bodem is absoluut te vermijden, evenals permanent hoge grondwaterstanden .
Ongezonde bomen op ongeschikte standplaatsen (hoge grondwatertafel!) zijn windgevoelig (uitgewaaide toppen, etc.).

Planttips
De canadapopulier kan in of nabij verharde oppervlakte worden geplant, maar omgekeerd verdraagt
wegenis niet zo goed populier. Het wortelstelsel drukt immers op termijn de wegenis op.
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Sleedoorn (Prunus spinosa)
Breedte: 4 meter
Hoogte: 6 meter
Veel horizontale worteluitlopers
Lichtminnend
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Sleedoorn is zonder twijfel streekeigen inheems, en dit minstens in de West-Vlaamse heuvels (kalkhoudende leembodems). Elders is het streekeigen inheemse karakter echter voor meer discussie
vatbaar.
De soort is echter streekeigen cultuurgoed, en dit voor gans West-Vlaanderen. Sleedoorn wordt
immers al zó lang geplant als haag (veekering) en wel op zo’n schaal dat de natuurlijke verspreiding
amper nog te achterhalen is.

Historische voorkomen
haag
Als haagplant zien we voor Sleedoorn een verspreidingspatroon dat zeer sterk lijkt op dat van
Eénstijlige meidoorn. Er zijn plaatsen waar waarnemingen van de soort in hagen ontbreken
(Westkustpolders, zandleemstreek tussen Roeselare en Kortrijk, alluvium van de Schelde), maar
dit betekent niet noodzakelijk dat deze gebieden ongeschikt voor de soort zouden zijn. Meestal
94

ontbreekt het aldaar gewoon aan oude hagen.
Sleedoorn is zelden de dominante soort in geschoren hagen. In de polders kan zoiets wel voorkomen
(gezien de barre omstandigheden : hevige wind, zware bodem en ondiep zout water). De geringere
populariteit van Sleedoorn t.o.v. meidoorn heeft blijkbaar te maken met de takdoornen die zo fel
kunnen steken dat ze lelijke verzweringen veroorzaken. Menig boer en hagenvlechter wees op de
geringe populariteit van Sleedoorn in zijn haag, vanwege deze vervelende eigenschap.
89

Te Torhout vonden we niettemin toch een haag waarin vlechtrelicten met Sleedoorn waarneembaar
waren.

hakhout/houtkant
95

Houtkanten met Sleedoorn zijn wellicht dikwijls verwilderde hagen. Wegens de slechte reputatie bij
haagscheerders en vlechters, omwille van de venijnige doornen, werden sleedoornhagen misschien
nog sneller aan hun lot overgelaten dan meidoornhagen.
Houtkanten met een dominantie van Sleedoorn kunnen er ook op wijzen dat het voortbrengen van
slee-pruimpjes belangrijker was dan een functie als veekering. Het gebruik van de dialectbenaming
en het toponiem ‘sleihage’ (slei = gelei) kan immers wijzen op een gebruik van de vruchten (een
gebruik dat inmiddels vrijwel verdwenen is, behalve dan voor een nieuwe groep gebruikers, de
fruitwijnmakers).

Lokale benaming
Sleedoorn, Sleeuwdoorn, Sleidoorn en Zwarte doorn. Het toponiem Sleihage (bij Roeselare) verwijst
eveneens naar Sleedoorn.

Plantadvies
Sleedoorn

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Hagen (L/D)
Hagen (L/N)
Houtkanten

L (landschappelijk)
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D (dominant)

N (nevensoort)

Zand

Zandleem

Leem

Standplaatsvereisten
Niet op al te zware gronden
Preferentieel op voldoende losse, voedsel- en humusrijke grond, die bovendien eerder droog moet
zijn
Net zoals Hazelaar verraadt Sleedoorn op ogenschijnlijk verrassende plaatsen (bv. zandbodems)
vermoedelijk een afwijkende ondergrond (die veel geschikter is voor de soort).

Planttips
Sleedoorn slaat in het begin soms moeilijk aan . Hij verdroogt in het voorjaar/zomer, maar herpakt
zich meestal weer in het najaar met nieuwe scheuten.

96

91

Taxus (Taxus baccata)
Breedte: 8 meter
Hoogte: 15 meter
Diepwortelend
Onverschillig tov licht
Trage groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Taxus is als naaldboom inheems in Vlaanderen. Evenwel zijn betrouwbare waarnemingen van
wilde exemplaren op heden onbekend. Over de oorspronkelijke natuurlijke verspreiding van Taxus
in Vlaanderen is bijgevolg weinig bekend. Het enige wat vast staat is dat de soort hier van nature
voorkomt sedert het einde van de laatste ijstijd.
De precieze oorzaken voor het uitsterven van Taxus, in het wild, in Vlaanderen, zijn niet bekend,
maar de gegeerdheid van het hout voor bogen in de Middeleeuwen, en de giftigheid van het loof voor
vee (in een tijd waarin het gebruikelijk was dat vee ook in de bossen graasde) zijn minstens twee
aannemelijke redenen die kunnen hebben bijgedragen tot het uitsterven in het wild.
De gebiedsdekkende status van streekeigen cultuurgoed is een hypothese. Verre van alle hagen met
Taxus werden immers onderzocht.

Historische voorkomen
haag
Taxus is een zeldzame soort in oude hagen. In veekeringshagen werd de soort al helemaal niet
gebruikt omwille van zijn giftigheid.
Uit de oude benaming ‘Pastershage’ en uit de huidige verspreiding kunnen we afleiden dat de soort
vooral populair was rond pastorieën en kerkhoven. De pastorie van Zuidschote (Ieper), het kerkhof
van Houtem (Veurne) en het kerkhof van Koolkerke (Brugge) zijn enkele voorbeelden waar de soort
nu nog dominant in oude hagen voorkomt. Op de plaats waar nu het Kasteel van Loppem staat,
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stond in de 18de eeuw een pastorie. Ook daar spreken bronnen over een typische ‘pasterhaag’ (een
‘hovinghe met spaensch hout’, oftewel Taxus).
Behalve rond pastorieën en kerkhoven wordt Taxus sporadisch in gemengde hagen rond boerderijen
aangetroffen.

solitair
Momenteel wordt Taxus op tal van locaties gevonden, niet alleen in parken en tuinen, maar ook in
bossen. De herkomst van de soort op wilde locaties ligt wellicht steeds in verwildering vanuit de tuin.
Vooral lijsterachtigen zijn dol op de bessen en dragen bij tot de verspreiding.
99

dreef
Als cultuurboom treffen we Taxus meestal aan bij kerken, kapellen, grafkruisen e.d., waar de eeuwig
groene boom symbool staat voor het eeuwig leven. Misschien werd de Taxus aan de Westpoort te
Lo-Reninge ook ooit om die reden aangeplant.
Per uitzondering komen er ook wel eens rijen van Taxus voor, zoals op het kerkhof van Oedelem
(Beernem).

Lokale benaming
Pastershage, Spaanshout, Spaanshage

Plantadvies
Taxus

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/D)
Hagen (B/N)
Solitair

B (bij bebouwing)

D (dominant)

N (nevensoort)
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Standplaatsvereisten
Stagnerend grondwater in de wortelzone wordt zeer slecht verdragen, evenals zure gronden.
Optimaal is een goed gedraineerde, goed doorluchte, voldoende vochtige en matig voedselrijke
grond.

Planttips
Aanplanten met kluit of in bio-degradeerbare pot.
100
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wilg, Kraak – (Salix fragilis var fragilis)
Meestal meerstammig uitgroeiend, soms tot 20m hoog
Penwortel
Lichtminnend
Trage groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Kraakwilg is inheems in Vlaanderen, maar slechts in beperkte gebieden. De soort kwam van nature
voor langs de grote rivieren. In hoeverre de soort ook van nature langs kleinere grachten en beken
voorkwam is minder duidelijk. Vermoed wordt dat exemplaren op deze locaties de status van cultuurgoed moeten krijgen, omdat ze aangeplant werden.
De verspreiding over het oude cultuurlandschap gebeurde zonder twijfel met lokaal materiaal,
waardoor ook de huidige nog resterende knotbomen rond percelen bijna steeds van een autochtone
genenbron afkomstig zijn.
Als cultuurgoed (als knotboom en in hagen) is de soort streekeigen voor alle eco-districten in
West-Vlaanderen.
Behalve de oorspronkelijk inheemse vorm van Kraakwilg (Salix fragilis var. fragilis) werden sporadisch
ook oud-cultuurvormen van Kraakwilg aangetroffen. De variëteit ‘furcata’ is een mannelijke kloon,
die zowel als hakhout, als knotboom en als opgaande boom aangetroffen is. Hij werd waarschijnlijk
als mandenmakerswilg benut.

Historische voorkomen
haag
Kraakwilg werd slechts op een viertal plaatsen aangetroffen als knotboom in oude hagen (zeer goed
verspreid in vier verschillende ecodistricten overigens).
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hakhout/houtkant
Kraakwilg is zowel als hakhout, als opgaande boom en als knotboom in houtkanten aangetroffen.
De allergrootste hakhoutstoof (10 m omtrek) werd aangetroffen in een houtkant van de Warandeputten
te Oostkamp. Ook langs de oevers van de Schelde zijn aanzienlijke hakhoutstoven teruggevonden
(sommige tot 6 meter omtrek tussen Spiere en Helkijn, te Outryve en te Waarmaarde). Langs de
Leie vonden we slechts één plaats met een echt oud exemplaar, een hakhoutstoof van 5 m omtrek
te Wervik.
101

In de duinen werden mooie exemplaren opgetekend in houtkanten op de binnenduinrand van de oude
duinen te Adinkerke (stoof van 6 m).
In de Polders bleek Kraakwilg uiterst zeldzaam.
Ook vermeldenswaardig : een hakhoutstoof van 5 m omtrek in een houtkant nabij de Chartreusenweg
te Sint-Michiels, Brugge.

knotboom
Kraakwilgknotbomen zijn zowat overal aangetroffen.
Het ontbreken ervan in het Leie-Schelde-interfluvium heeft te maken met dijkverzwaringen van
de laatste halve eeuw. In het beste geval overleefden de Kraakwilgen er als hakhout, maar relictknotbomen in de Scheldevallei ontbreken. Op de vruchtbare leembodems aldaar worden in de
moderne landbouwvoering amper bomen geduld (akkerbouw!).
In het geval van de Leie spelen bewoning en industrie een doorslaggevende rol bij het verwijderen
van alle oude bomen.
In het geval van de IJzer werden noch knotbomen, noch hakhout van Kraakwilg aangetroffen. Het
onder water zetten (met brak water!) van de IJzervallei in de eerste wereldoorlog is hier wellicht de
boosdoener.
De aangetroffen knotbomen van Kraakwilg zijn quasi integraal op de randen van weiden gesitueerd.
Dit zijn geen natuurlijke groeiplaatsen, maar typische oud-cultuur-standplaatsen. Kraakwilg komt
in deze context overigens niet al te veelvuldig voor. Oude boeren weten immers nog dat Kraakwilgen
brozer hout hadden (‘klakwulgen’ of ‘krakwulgen’), en prefereerden daarom Schietwilg voor
aanplantingen.
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solitair
Solitaire oude Kraakwilgen zijn vrij zeldzaam. We troffen een mooie opgaande boom aan voor een
vissershuisje in de duinen, en verder een mooie knotboom voor een herberg. De meeste andere
solitaire knotbomen vonden we op weideranden. (relicten van voormalige knotbomenrijen).

Lokale benaming
Krakwulge, Klakwilge, Klakwulge, Kraakwilge en Kraakwulge

Plantadvies
wilg, Kraak
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Knotboom
Solitair

Standplaatsvereisten
De soort behoeft voldoende ruimte en licht. Ze heeft natuurlijke standplaatsen die verband houden
met water (beek en rivierdalen, randen van broekbossen, …).
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wilg, Schiet – (Salix alba)
Breedte: 10 meter
Hoogte: 20 meter
Pen- + gestelwortels / diepwortelend
Lichtminnend / schaduwtolerant
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Schietwilg is zonder enige twijfel streekeigen inheems in alle eco-districten van West-Vlaanderen.
Ook de status van streekeigen cultuurgoed geldt zonder twijfelen voor gans West-Vlaanderen.
De huidige verspreiding van knotbomen van Schietwilg is immers quasi uitsluitend een cultuurpatroon en geen natuurlijk verspreidingspatroon.
Echt zeer oude Schietwilgen zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam. Een knotwilg in het West-Vlaams
heuvelland (Douvevallei, Westouter) met een stamomtrek van 7,7 meter is vermoedelijk de dikste
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(oudste) Schietwilg.
Historische voorkomen

haag
Behalve als solitaire knotboom, en als knotbomenrij, komen knotwilgen ook geregeld in hagen voor,
in alle ecodistricten. Op de vruchtbaarste gronden evenwel (klei-, zandleem- en leembodems van
het Leie-Schelde-interfluvium) zijn ze toch aanzienlijk minder algemeen dan elders. Vermoedelijk
zijn de kleine landschapselementen hier sneller opgeruimd dan elders.

hakhout/houtkant
Schietwilg komt zowel als hakhout, als opgaande boom en als knotboom voor in houtkanten.
Schietwilg als hakhout is zeer algemeen langs alle rivieren. Stoven met een stamomtrek van 4 m of
meer worden vrij regelmatig aangetroffen langs de Ijzer vóór Dikmsuide.
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Enkele hakhoutstoven van vergelijkbare omvang vinden we langs de Schelde ter hoogte van SpiereHelkijn en Waarmaarde (stoven die diverse dijkverzwaringen overleefd hebben!). Grote exemplaren
langs de Leie ontbreken.
In Koksijde werd ook Schietwilg aangetroffen op houtwallen rond voormalige duinakkertjes.

knotboom
Schietwilg is/was veruit de algemeenste knotboom in West-Vlaanderen. Knotwilg is nagenoeg
synoniem voor geknotte Schietwilg. Enkel in de duinen vinden we geen knotschietwilgen terug. In
totaal zijn in West-Vlaanderen nog tienduizenden knotwilgen aanwezig.
Als interessante bomen kunnen we wijzen op een knotwilgenrij bij de Braamstraat 6, te Pittem, die
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geknot werd in korte cycli voor de wissen om manden te vlechten (Schietwilg werd vooral gebruikt
voor het grovere vlechtwerk, zoals aardappelmanden …)

solitair
Solitaire Schietwilgen zijn bijna altijd aangetroffen als knotboom, zelden als opgaande boom. De
schaarse, oude opgaande bomen werden aangetroffen in parken (vestingen Brugge, Botanieken hof
Brugge).

dreef
Lijnvormige beplantingen van Schietwilg zijn in de regel knotbomenrijen.
De Oostenrijkse stedenbouwkundige Joseph Hermann Stübben drukte zijn stempel op het uitzicht
van straten en pleinen van het Zoute en Duinbergen (Knokke-Heist) door er massaal knotwilgen voor
te schrijven, die om de vijf jaar moesten geknot worden.
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Foto’s van de polders tussen Koksijde en Veurne uit het begin van de twintigste eeuw, tonen een
dense inkleding met knotwilgen (en knotpopulierenrijen). Anno 1980 was daar niets meer van te
merken. De kaart van ferraris (anno 1780) tonen een nóg houtrijker landschap, met bomenrijen én
hagen.
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Lokale benaming
Veeleer duiden lokale verwijzingen naar de onderhoudsvorm aan, vooral als het om knotbomen gaat:
kopwulge, bollaard, …
De twijgen van Schietwilg die als vlechtwis gebruikt worden worden ‘bollaardwis’ of ‘tronkwis’
genoemd in Beveren aan de IJzer, ‘kopwis’ in West-Vleteren, ‘snoeilingen’ in Oost-Vleteren, ‘wilde
wisse’ in Gistel en Tiegem, ‘wilgetak’ in Houthulst en ‘wilgenwis’ in Meulebeke
wilge, wulge en wuilge

Plantadvies
wilg, Schiet
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Knotboom
Solitair

Standplaatsvereisten
Groeit nagenoeg overal
Verdraagt goed natte gronden, maar groeit evengoed op drogere standplaatsen
Profiteert als pionier van het volle licht, maar kan evengoed standhouden in de halfschaduw

Planttips
Laat zich zeer makkelijk planten onder de vorm van een ‘poot’ (= een tak van een tweetal meter,
afkomstig van een knotbeurt van gezonde boom)
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Het assortiment ‘minder gekend, toch bemind’
abeel, Grauwe (Populus canescens)
Breedte: 20 meter
Hoogte: 25 meter
Vlakwortels, veel wortelopslag
Lichtminnend
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
De Grauwe abeel is een natuurlijke kruising van de Witte abeel en de Ratelpopulier.
Grauwe abeel is afkomstig uit Zuid- en Midden-Europa, en is vermoedelijk niet inheems in
Vlaanderen. Evenwel spreekt men al van abelen sedert de dertiende eeuw (bijvoorbeeld in de
benaming Kruisabele te Dudzele, Brugge). In die tijd was abeel vermoedelijk een verzamelterm
voor Ratelpopulier, Witte en Grauwe abeel.
Maar minstens vanaf de 16de eeuw komt Grauwe abeel met zekerheid voor in Vlaanderen, met in de
18de eeuw de grootste populariteit. Als productiehout was Grauwe abeel in zekere zin de voorloper
van de Canada-populieren. Vele oude meubelen in zogenaamd populierenhout zijn vervaardigd uit
Grauwe abeel. Indertijd verwezen bosbouwers zelfs naar het ‘eiken-abelenbos’.
Daarom verdient Grauwe abeel de status van streekeigen cultuurgoed, maar niet in de kustzone en
zeer beperkt in de polders.

Historische voorkomen
haag
Grauwe abeel werd slechts zeer beperkt aangetroffen in hagen, en dan alleen als opgaande boom
of knotboom.
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hakhout/houtkant
De populariteit van de boom in de 18de eeuwse
bosbouw zien we niet weerspiegeld in onze oude
houtkanten. Het zou kunnen dat bomen uit die
tijd inmiddels allemaal dood zijn en niet meer
vervangen werden, maar dan is het wel vreemd
dat we de soort wél in andere vormen terugvinden
in alle grotere ecodistricten.
Ook oude hakhoutstoven van Grauwe abeel zijn
zeer uitzonderlijk. Slechts in Stavele troffen we
een stoof aan van vijf meter omtrek. In het WestVlaams Heuvelland komen ook eerder sporadisch
kleinere hakhoutstoven langs holle wegen voor.
In de duinen zijn er ook sporadische waarnemingen.
Ter hoogte van de abdijboerderij Ten Bogaerde
getuigen enkele exemplaren van het gebruik –
beperkt - van de soort voor het vastleggen van de
binnenduinrand (dé kensoort van de binnenduinrand is eigenlijk de Veldiep).
De eerste aanplantingen in de duinen dateren van
de twintigste eeuw (waarna in de duinen er een
minder gewenste woekering optrad).
In de duinen van Koksijde wordt de soort enkele
keren aangetroffen op houtwallen (rond vissershuisjes en tussen duinakkertjes). Dit hoeft
evenwel niet op een traditioneel gebruik te wijzen.
Het is immers geweten dat de soort zich makkelijk
uitbreidt in de duinen (via worteluitlopers).
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knotboom
Grauwe abeel is slechts uiterst zelden als knotboom
aangetroffen (Loker, Nieuwkerke, Oostkamp). Ook
hier : ooit moeten er het heel wat meer geweest
zijn …

solitair
Solitaire Grauwe abelen zijn in ons hedendaagse
landschap een zeldzaamheid geworden.

Uit de

literatuur blijkt dat dit ooit anders moet geweest
zijn.
Solitaire abelen – die zeldzame keer - treffen we
aan als opgaande boom, als knotboom en als
hakhout. In het West-Vlaams Heuvelland zijn van
alledrie de onderhoudsvormen nog sporadische
voorbeelden te vinden.

dreef
Momenteel zijn rijen van Grauwe abeel zeldzaam.
Maar gegevens uit de toponymie (plaatsnaamkunde) bewijzen een ruim historisch gebruik van
de soort.

Verschillende straatnaamtoponiemen

verwijzen naar met abelen beplante dreven of
straten. Bronnen geven tientallen benamingen op
van wegen, kalsijden, straeten, steenwegen, beken,
voetwegels, … die met abelen beplant waren, van
de 15de tot de 20ste eeuw.
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Plantadvies

Abeel, Grauwe
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Knotboom
Solitair
Bomenrijen

Standplaatsvereisten
De soort kan een breed spectrum aan standplaatsen aan met een optimum in vochtige voedselrijkere gronden.
Zure of venige gronden worden slecht verdragen

Planttips
Grauwe abeel wordt niet aanbevolen in de duinen, omdat de soort gemakkelijk woekert in natuurlijke
duinbiotopen, en de bestrijding achteraf veel werk en geld kan kosten. Ook in andere bodemstreken
is men beter voorzichtig.
Grauwe abeel kan in of nabij verharde oppervlakte worden geplant. Tel daarbij op dat de soort geen
last heeft van inspoelend strooizout en we mogen concluderen dat het om een goede laanboom gaat!
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Boerenjasmijn (Philadelphus coronarius)
Breedte: 4 meter
Hoogte: 5 meter
Dense vlakwortels
Lichtminnend / schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Boerenjasmijn is géén inheemse soort. In het wild treffen we de soort aan in Zuid-Europa en KleinAzië. Hoe ver de introductie in Vlaanderen teruggaat, weten we niet exact.
Als traditionele sierplant (dikwijls van boerentuinen) kan ze wel als streekeigen cultuurgoed
bestempeld worden, en dit voor het volledige grondgebied van de provincie.

Historische voorkomen
haag
Hoewel typisch voor de tuin, werd de plant werd in West-Vlaanderen verbazend weinig in oude hagen
aangetroffen. De belangrijkste vindplaatsen zijn een oude, soortenrijke, gemengde haag rond een
kasteelpark te Helkijn (Spiere-Helkijn), een oude haag te Watou (Poperinge) en een oude haag in
Kortrijk.

Lokale benaming
Boerendjezemien

Plantadvies
Boerenjasmijn past niet perfect binnen de stijlfiguren die deze gids beoogt (hagen, houtkanten,
solitairen, …). Anderzijds is het wél een traditional als sierstruik op en rond het erf, waardoor ze
toch haar plaats verdient in deze gids, als buitenbeentje dan wel …
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Boerenjasmijn
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Boerentuinen, erven,...

Standplaatsvereisten
Voldoende rijke en voldoende vochtige standplaatsen

107

esdoorn, Gewone (Acer pseudoplatanus)
Breedte: 15 meter
Hoogte: 25 meter
Diepe gestelwortels
Lichtminnend / schaduwtolerant
Snelle groei (vooral in de jeugd)

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Gewone esdoorn wordt inheems geacht in België. Zijn natuurlijk verspreidingsgebied bevindt zich in
de steile ravijnvalleien van de Maas en enkele zijriviertjes op Waals grondgebied (de hoge luchtvochtigheid typeert deze locaties). Daarbuiten kwam de soort wellicht niet van nature voor.
Een aantal zeer oude hakhoutstoven in het West-Vlaams heuvelland wekken de suggestie dat het
ook daar om autochtone exemplaren zou kunnen gaan. Maar wellicht gaat het hier om niet meer
dan – weliswaar zeer oude en waardevolle - cultuurhistorische locaties.
Door menselijke aanplant is de soort op heden overal zeer algemeen.
Tot conclusie : de soort is wellicht niet inheems in West-Vlaanderen, maar de vondsten van enkele
markante exemplaren in de leemstreek laten daar een status van streekeigen cultuurgoed toe.

Historische voorkomen
haag
116

Gewone esdoorn komt in hagen voor in quasi elk ecodistrict, maar is nergens algemeen verspreid
in oude hagen. Bijna steeds gaat het om zaailingen van nabij staande tuin- of parkbomen. De soort
werd wellicht nooit doelbewust in hagen aangeplant.
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hakhout/houtkant
Gewone esdoorn is aangetroffen als hakhout en als opgaande boom in houtkanten.
Als hakhout in houtkanten is esdoorn behoorlijk zeldzaam en er is een duidelijke concentratie in het
Houtland en in het West-Vlaamse Heuvelland. Dat zijn meteen ook de twee regio’s waar stoven van
meer dan 5 m omtrek aangetroffen zijn. De allergrootste stoven vinden we langs holle wegen in het
Heuvelland (tot 650 cm).
Als opgaande boom in houtkanten is Gewone esdoorn sterker verspreid (komt in zowat alle ecodistricten voor). Meestal gaat het om spontane zaailingen uit nabijgelegen recente aanplanten. Er
worden immers geen echt oude bomen aangetroffen.

solitair
Solitaire opgaande esdoorns werden vooral aangetroffen in parken. Verder kwamen ze sporadisch
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voor bij pastorieën (Koolkerke) en op kerkhoven.

Lokale benaming
Effentrul

Plantadvies

Gewone esdoorn
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Solitair

109

Standplaatsvereisten
De soort houdt van een kalkrijke, voldoende rijke (leemhoudende) en voldoende vochtige grond
mét voldoende doorluchting. Vermijd dus te zware grond (klei), zure grond en te hoge (grond)
waterstanden.

Planttips
Gewone esdoorn wordt sowieso niet aanbevolen in de duinen, omdat de soort gemakkelijk kan
woekeren in natuurlijke duinbiotopen via zaailingen. De bestrijding ervan kost zeer veel werk en
geld.
Planten in of nabij verharde oppervlakte levert geen problemen op, op voorwaarde dat de onderliggende bodemstructuur goed is.
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Gelderse roos (Viburnum opulus)
Breedte: 3 meter
Hoogte: 4 meter
Dense vlakwortels
Lichtminnend / schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Gelderse roos is streekeigen inheems in het overgrote deel van West-Vlaanderen, met uitzondering
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van de polders, waar de soort zo goed als afwezig is. Van nature komt de soort voor op vochtige
standplaatsen, op variërende bodemtypes (hoewel klei toch gemeden wordt).
De soort was/is van geen enkel economisch nut, waardoor ze – historisch gezien – wellicht zo goed
als nooit aangeplant werd. Recent (in de laatste decennia) is de soort wel relatief populair in aanplantingen door overheden allerhande.
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Historische voorkomen
haag
Gelderse roos werd nergens in de haag aangetroffen.
Op een viertal plaatsen werd Gelderse roos wél in verwilderde, oude hagen aangetroffen, waarbij
vogels vermoedelijk de bron van verspreiding waren..
Gelderse roos kan dus moeilijk een typische haagplant genoemd worden.

hakhout/houtkant
Gelderse roos is relatief zeldzaam in houtkanten.
In de kustecodistricten is de soort niet aangetroffen (in de duinen zijn wellicht te weinig houtkanten
aanwezig).
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In de polders is de bodem - en zeker een brakke kleibodem – dé beperkende factor.
In de binnenlandse ecodistricten komt Gelderse roos overal voor, maar nooit algemeen. In Egem
(Pittem) staat de soort in een houtkant, die een relict is van het historisch gekapte Meibos (een
oud bosrelict dat op onze oudste kaarten nog terug te vinden is). De bosrand herschoot en werd
behouden werd als (zeer soortenrijke) houtkant.

Lokale benaming
Watervlier, Zwelkenhout

Plantadvies

Gelderse roos
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten

Standplaatsvereisten
De soort heeft een voorkeur voor vochtige tot natte, voldoende voedselrijke bodems.
Vermijd te zware grond, zure gronden en plantplaatsen die tijdelijk kunnen uitdrogen.

Planttips
De soort is gevoelig voor insectenvraat (Viburnumhaantje), maar herstelt in de regel, ofwel in
hetzelfde, ofwel in het volgende groeiseizoen.
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Kardinaalsmuts, Wilde (Euonymus europaeus)
Breedte: 2 meter
Hoogte: 6 meter
Dense gestelwortels, vormt uitlopers
Schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
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Wilde kardinaalsmuts is inheems. Van nature komt de soort voor op zwaardere leemgronden met
een behoorlijke kalkrijkdom. Ook kalkrijke duingronden zijn een geschikte groeiplaats. Op heden
rukt de soort effectief op in de duinen. Bij deze recente verspreidingsgolf in de duinen is er gegronde
twijfel of het om autochtone herkomsten gaat. In de duinen is immers ook veel Kardinaalsmuts
geplant, en secundaire verspreiding door vogels lijkt zeer waarschijnlijk.
In West-Vlaanderen is de soort bijgevolg streekeigen inheems in de duinen en de leemstreek (het
West-Vlaams heuvelland en het Leie-Schelde-interfluvium).
Daarbuiten (op meer zandige bodems) kan je per uitzondering Wilde kardinaalsmuts wel eens
aantreffen op slibrijke, alluviale bodem van beekjes.
Andere waarnemingen (vooral in zandig West-Vlaanderen) wijzen dan weer op oude cultuurgebruiken (bijvoorbeeld rond de molen te Assebroek). Het hout is immers hard en kende vele toepassingen
(breinaalden, klossen, muziekinstrumenten, …)
De verspreiding van de soort vertoont analogie met deze van Rode kornoelje, Spaanse aak en Zoete
kers.
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Historische voorkomen
haag
Het verwachte verspreidingspatroon (leemstreek
en duinen) toont zich maar zwak in oude hagen,
vooral omdat Wilde kardinaalsmuts niet goed stand
houdt in geschoren hagen. In oude, uitgegroeide
hagen kun je al wel eens een exemplaar tegen
komen. Zelden wordt er meer dan één individu
aangetroffen.
De locaties te Assebroek (Brugge) en Sint-Kruis
(Brugge) zijn buitenbeentjes. In Assebroek gaat
het om een oude verwilderde haag rond een
molensite en had de plant hier mogelijks ooit een
gebruiksdoel. In Sint-Kruis gaat het om een niet al
te frequent geschoren meidoornhaag, op de grens
tussen de Zandstreek en de Polders. Vermoedelijk
zorgden vogels hier voor de spontane kieming van
Wilde kardinaalsmuts

hakhout/houtkant
Kardinaalsmuts is hoofdzakelijk aangetroffen in
houtkanten in het West-Vlaams Heuvelland.
Elders werden slechts sporadisch individuen
aangetroffen.
De vele waarnemingen van Wilde kardinaalsmuts
in de duinen waren zelden tot nooit geassocieerd
met houtkanten.
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Plantadvies

Wilde kardinaalsmuts
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten (N)

N (nevensoort)
Standplaatsvereisten
De soort vraagt kalkhoudende bodems. Zeeklei is ongeschikt.
Planten in of nabij verharde oppervlakte levert geen problemen op.
De soort verdraagt goed tijdelijke droogte evenals tijdelijke wateroverlast.

Planttips
De schors van Wilde kardinaalsmuts kan ’s winters worden kaalgevreten door konijnen. Dat is
meestal niet fataal voor de plant, die vanuit lager gelegen knoppen nieuwe scheuten vormt. Wil je dit
echter vermijden, dan is de bescherming van je plantgoed tegen wild een must.
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Kers, Zoete (Prunus avium
Breedte: 12 meter
Hoogte: 18 meter
Vlakwortelend
Schaduwtolerant in de ‘jeugd’ / lichtminnend als volwassen boom
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
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Bij de meeste waarnemingen op vandaag valt niet meer te achterhalen of het gaat om spontaan
gekiemde of aangeplante bomen.
Niettemin is Zoete kers (of ‘Boskers’ voor de bosbouwers) in onze contreien niet streekeigen
inheems. Zijn geschiedenis in West-Vlaanderen begint wellicht met een aanplanting (omwille
van het waardevol kersehout en de eetbare vruchten!). Zijn historiek als cultuurgoed gaat echter
voldoende ver terug, zodat hij als cultuurgoed gerust streekeigen genoemd mag worden.
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De soort vertoont een voorkeur voor leembodems, maar algemeen is de verspreiding van Zoete kers
niet te veralgemenen tot één bepaalde streek.
Opgepast : de Zoete kers kan makkelijk verward worden met verwilderde eetkersen. Het onderscheid bij exemplaren zonder vruchten is niet eenvoudig.

Historische voorkomen
haag
In hagen is Zoete kers ook zeer uitzonderlijk, omdat de soort snoeien slecht verdraagt.

hakhout/houtkant
Zoete kers komt in houtkanten verspreid voor over de meeste ecodistricten, met uitzondering van
de duinen. De soort is algemeenst op leembodems en in het West-Vlaams Heuvelland. Meestal gaat
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het om vrij jonge zaailingen (waardoor opnieuw het onderscheid met verwilderde eetkersen niet
eenvoudig is).
Alleen in het West-Vlaams Heuvelland zijn naast opgaande bomen ook hakhoutstoven aangetroffen.
Slechts op twee plaatsen waren die stoven groter dan 4 m omtrek.

knotboom
Zoete kers werd slechts twee keer als knotboom aangetroffen, meer bepaald in een houtkant van
een holle weg (Smijterstraat) te Dranouter en langs een holle weg op de Scherpenberg te Loker. De
stamomtrek bedraagt in beide gevallen 150 cm.
Er zijn echter géén aanwijzingen dat Zoete kers ooit een populaire knotboom was.

solitair
Zoete kers is geen courante solitair. Het is vooral een bossoort.

Lokale benaming
Boskers

Plantadvies

Zoete kers
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
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Standplaatsvereisten
De soort prefereert een voldoende diep doorwortelbare, rijkere bodem met voldoende vochtvoorziening (leem, rijkere zandleem).
Gecompacteerde grond en stagnerend water zijn uit den boze
Ook te arme en droge gronden vallen te vermijden.

Planttips
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
128

118 plant goed !

Kornoelje, Rode (Cornus sanguinea)
Breedte: 5 meter
Hoogte: 4 meter
Vormt worteluitlopers
Lichtminnend / schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Rode kornoelje is inheems in Vlaanderen. De soort komt van nature voor in de bostypes op rijkere
gronden en in nattere bostypes (naast typische soorten voor dergelijke omstandigheden als Zwarte
els, Es, …). Ook buiten het bos komt hij op analoge bodemcondities voor.
De soort is bijgevolg streekeigen inheems in het West-Vlaamse Heuvelland, en lokaal in de zandleemstreek, de Westhoek en het Leie-Schelde-interfluvium.
De soort wordt ook veelvuldig aangeplant, en verwildert ook vanuit deze aanplant.

Historische voorkomen
haag
Rode kornoelje is een uitgesproken zeldzame haagplant, slechts af en toe aan te treffen in het WestVlaams Heuvelland, in het Leie-Schelde-interfluvium of de zandleemstreek.
Daarnaast is er een schijn dat de aanplant rond molens een cultuurhistorie kent (had het hout een
specifieke functie voor bepaalde molenonderdelen?). Dit patroon is in West-Vlaanderen nog amper
te ontdekken. Wellicht is de Rode kornoelje in een oude haag te Koolkerke (Brugge), rond een
16de-eeuwse boerderij, er een voorbeeld van.

hakhout/houtkant
Rode kornoelje in houtkanten is voornamelijk aangetroffen in het West-Vlaams Heuvelland. Zelfs
daar is het een zeldzame plant, die zelden met meerdere exemplaren in één houtkant voorkomt.
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Daarbuiten is Rode kornoelje al helemaal zeldzaam, en van nature beperkt tot de zwaardere
zandleem- en leembodems.

Lokale benaming
Beenhouwershout, Ganzepoothout, Kornoeljeboom en Pijpsteelhout.

Plantadvies
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Rode kornoelje

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/N)
Houtkanten (N)

L (landschappelijk)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
De soort vergt voldoende voedselrijke, kalkhoudende gronden (zure gronden worden niet verdragen)
Op het vlak van vochtvoorziening zijn enkel de uitersten van kurkdroog en doornat ongeschikt.
De soort houdt van een warm microklimaat (zuidgerichte hellingen, windbeschutte plaatsen).
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Kweepeer (Cydonia oblonga)
Breedte: 5 meter
Hoogte: 7 meter
Lichtminnend
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Kweeperen zijn niet inheems, maar ingevoerd vanuit Zuid-West-Azië. We kunnen ze wél typeren als
streekeigen cultuurgoed.
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Kweeperen werden als vrucht niet zuiver gegeten, maar wel verwerkt op vele mogelijke manieren
(confituur, vruchtensap, …).

Historische voorkomen
haag
Ondanks de bewering in nogal wat publicaties dat deze soort halfverwilderd voorkomt in oude
heggen, boerentuinen, erfbeplantingen, etc, vonden wij deze soort slechts uiterst zelden in oude
West-Vlaamse hagen.

Solitair
Kweepeer komt verreweg het algemeenst voor als solitaire fruitstruik in de tuin zelf.
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Plantadvies

Kweepeer

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/N)
Solitair (B)

B (bij bebouwing)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Kweepeer houdt van windluwte, zon en voldoende vochtige grond.
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Meidoorn, Tweestijlige (Crataegus laevigata)
Breedte: 5 meter
Hoogte: 6 meter
Penwortel/gestelwortels
Schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Tweestijlige meidoorn is inheems in Vlaanderen. Van nature is het een soort van lichtrijke boszomen
of struwelen op lemige bodems. Buiten de (zand)leemstreek is de soort dan ook een zeldzame
verschijning.
De soort is een perfecte indicator van oude hagen (het voorkomen ervan in bos is overigens een al
even goede indicator van ‘oud’ bos).
Van ver lijkt de soort heel hard op broer Eénstijlige meidoorn. Van dicht zijn blad- en bloemvorm
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(twee stijlen!) toch duidelijk verschillend!

Historische voorkomen
Haag
Tweestijlige meidoorn komt vrij algemeen voor in hagen in het West-Vlaams Heuvelland en de
Westhoek. Daarbuiten is het een uitgesproken zeldzame soort. Het voorkomen vermindert naarmate
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het leemgehalte van de bodem afneemt.
Echter, zelfs in de twee ecodistricten waar Tweestijlige meidoorn relatief algemeen is, is het zelden
of nooit de dominante soort. Die rol is en blijft voor de Eénstijlige meidoorn.

Hakhout/houtkanten
De verspreiding van Tweestijlige meidoorn in houtkanten is beperkter dan in oude hagen. Hoewel
de soort zou kunnen verwacht worden in de Leievallei en het Leie-Schelde-interfluvium op basis van
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bodemkarakteristieken, ontbreekt de soort op deze locaties. Ook in de kustecodistricten ontbreekt
ze.
In het Houtland is het voorkomen zowat beperkt tot de aan de Westhoek grenzende gemeenten.

Lokale benaming
Hagedoorn, Doornhage, Ieptjeshage, Hiepedoorn en Spelledoorn.

Plantadvies
Tweestijlige meidoorn
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/N)
Houtkanten
Solitair

L (landschappelijk)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
De soort verlangt voedselrijke bodems (leem) met goede vochtvoorziening zonder wateroverlast

Planttips
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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Mispel (Mespilus germanica)
Breedte: 8 meter
Hoogte: 5 meter
Diepwortelend
Lichtminnend
Trage groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Mispel is niet inheems, maar de introductie ervan dateert reeds van de Romeinse tijd. Mispel is dus
zonder twijfel streekeigen cultuurgoed (als zogenaamde ‘archaeofyt’).
De waarnemingen bevestigen dit.

Mispel is opvallend meer aanwezig in oude hagen dan in

houtkanten of bos. Dit onderschrijft dat Mispel in oorsprong geen natuurlijke verspreiding kende.
Als voormalige vruchtboom is Mispel vermoedelijk streekeigen cultuurgoed in geheel WestVlaanderen, met uitzondering van de kust-ecodistricten (duinen en polders), waar geen enkele
mispel aangetroffen werd.

Historische voorkomen
Haag
Mispel kwam vroeger blijkbaar vrij verspreid voor in oude hagen als aangeplante fruitboom (opgaande
boom in de haag). De beste plaatsen om mispels te zoeken zijn naast een hek of op de hoek van een
haag. De wilde Mispels die we vandaag in oude hagen vinden zijn dikwijls meegeschoren. De Mispel
als fruitboom heeft op vandaag dan ook niet veel betekenis meer.
Vooral in het Houtland en aansluitende delen van de zandleemstreek blijkt Mispel bijna gebiedsdekkend voor te komen. In de West-Vlaamse Heuvels en de Westhoek is Mispel minder algemeen
in hagen, maar komt ze wel regelmatig in het bos voor. In de andere ecodistricten is Mispel zeer
schaars.
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In Waardamme (Oostkamp) troffen we nog een
gemengde haag aan met verschillende meters
mispel naast elkaar. In Veldegem vonden we zelfs
een heuse mispelhaag. Hagen met mispel als
dominant kunnen echter nooit algemeen geweest
zijn.
Een mogelijkse verklaring voor de waargenomen concentratie van Mispel in het Houtland
en omstreken ligt erin dat wilde Mispel ooit als
onderstam voor andere vruchtbomen gekweekt
werd (o.m. in Waardamme). Kweekoverschotten
werden geleverd aan de boeren voor de vruchten
en

voor

de

traditionele

‘mispelaren

stok’

(wandelstok van Mispel). Deze hypothese strookt
met het gegeven dat vele van de aangetroffen
Mispels van kop tot teen de wilde soort zijn (terwijl
in kwekerijen Mispel als fruitboom dikwijls geënt
wordt op meidoorn).

hakhout/houtkant
Mispel is een zeer zeldzaam struikje in houtkanten.
Slechts op vier plaatsen is het aangetroffen. Op
een locatie in Werken gaat het vermoedelijk om
een verwilderde haag, gezien de ligging rond een
boerderijtje.
In Loker (Heuvelland) gaat het om twee hakhoutstoven op het talud van een holle weg (doorheen het bos
op de top van de Scherpenberg). In Kemmel gaat het
eveneens om een hakhoutstoof langs een holle weg.
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knotboom
Mispel werd slechts op één plaats als knotboom aangetroffen, namelijk te Wijtschate (Heuvelland).
Deze uitzondering bevestigt echter de regel : Mispel is géén traditionele knotboom.

solitair
Mooie dikke, oude, solitaire mispelbomen vonden we in West-Vlaanderen niet meer terug. Tal van
toponiemen verwijzen echter naar mispels, waarbij zowel solitaire bomen, hagen of boomgaarden
kunnen bedoeld zijn. De ‘mispelaerbilck’ verwijst bijvoorbeeld naar een grote mispelboomgaard
(andere : Mespelaar, Mispelaar, de Mispel).

Lokale benaming
Mispel, Mispelaar, Mespelaar, Mispelstick en Mispelhage zijn nog als toponiem bewaard.
De Bo (1888) vermeldt Mispelaar, Mispelboom en Muspelboom.

Plantadvies
Mispel

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/D)
Hagen (B/N)
Solitair

B (bij bebouwing)

D (Dominant)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
De soort heeft een voorkeur voor lichtere, kalkarme gronden, met voldoende vochtvoorziening.
De soort overleeft in de schaduw, maar groeit in dat geval spichtiger uit (‘zoekend’ naar zonlicht) en
bloeit beduidend minder.

Planttips
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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Moerbei, Zwarte (Morus nigra)
Breedte: 10 meter
Hoogte: 10 meter
Sterk lichtminnend
Zeer trage groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
De Zwarte Moerbei is in oorsprong afkomstig uit Iran en Armenië. Sinds de Middeleeuwen en door
de toenmalige handel tussen Noord- en Zuid-Europa is hij in onze contreien ingevoerd. In WestVlaanderen gaat het om streekeigen cultuurgoed. De boom kan 100 jaar en meer worden.

Historische voorkomen
solitair
142

Moerbeibomen zijn zeer zeldzaam in de provincie West-Vlaanderen. Een oud toponiem (18de
eeuw) uit Stalhille bewijst nochtans dat ze als boerderijboom voorkwamen. In Brugge zijn nog
Moerbeibomen aanwezig in de tuin van een Godshuis, in de tuin van twee herenhuizen en in een
kloostertuin. Meestal zijn het scheefgezakte hoge bomen.

Plantadvies
Zwarte moerbei
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Solitair (B)

B (bij bebouwing)

129

143

Standplaatsvereisten
De soort houdt van een beschutte, warme standplaats. Ze is eerder kalkminnend. Vermijd dus
zure standplaatsen

Planttips
De wortels van de boom zijn heel kwetsbaar; snoei
er niet aan. Maak een ruim plantgat en vul dit op
de bodem eerst met verteerd organisch materiaal
(bladaarde, oude verteerde stalmest).

Dek ook

de wortels toe met verteerd, organisch materiaal,
vooraleer het plantgat met grond verder op te
vullen. Ook op latere leeftijd is de boom gediend
met een geregelde dosis humus of stalmest aan
zijn voet.
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Olm, Fladder – (Ulmus laevis)
Hoogte: 30 meter
Zogenaamde plankwortels (‘zijbeuken’ die de stam schragen)
Lichtminnend / schaduwtolerant

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Onze inheemse iepen of olmen (de Gladde – en de Ruwe iep) zijn door de iepenziekte (schimmelinfectie overgebracht door de Iepespintkevers) als opgaande boom quasi volledig uit het landschap
verdwenen. Daarom gaan we in deze gids niet diep in op deze soorten, hoewel de beide inheems zijn
én bovendien een rijke cultuurhistorie kennen. Onder de iepen kan momenteel alleen de Fladderiep
enige garantie bieden op duurzame aanplant.
Fladderiep is een zeer zeldzame boomsoort.

Omdat er enkele zeer oude hakhoutstoven en

knotbomen gekend zijn, durven we niet helemaal uit te sluiten dat het om een inheemse soort zou
gaan. Anderzijds kenden we in onze contreien minstens zes eeuwen (!) intensieve olmencultuur,
waardoor de waargenomen oude exemplaren te velde gerust ook (zeer) oud cultuurmateriaal
kunnen zijn.
De duinenabdij van Koksijde en zijn opvolger te Brugge (het huidige Groot-Seminarie) hebben een
belangrijke rol gespeeld in de veredeling en verspreiding van olmen in West-Vlaanderen. Ook de
streek tussen Veurne, Ieper en Rijsel gold lange tijd als het centrum van olmenveredeling en -kweek.

Historische voorkomen
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hakhout/houtkant
Fladderiep is op enkele plaatsen aangetroffen in houtkanten. In Adinkerke (De Panne) gaat het om
vermoedelijk 18de-eeuwse hakhoutstoven op de binnenduinrand.

131

In Sint-Andries (Brugge) gaat het om hakhout langs het kanaal Brugge-Oostende. Ook op de locatie
van het voormalige kasteeltje ‘Velthem’ te Sint-Kruis is er een vindplaats.

solitair
Fladderiepen zijn sowieso zeer zeldzaam in de provincie West-Vlaanderen. Als echte vrijstaande,
solitaire boom kennen we slechts een parkboom uit het kasteel van Loppem. In het Calmeynbos
van De Panne staan mooie, opgaande Fladderiepen in het (duin)bos. Maar waarnemingen in het bos
vallen buiten de scoop van deze gids!

dreef
Er is op zich géén traditie met Fladderolm als dreefboom. Echter, het is de enige telg uit de olmenfamilie, die de rijke olmentraditie (óók als dreefboom) kan verderzetten. Daarom durven we de soort
toch te suggereren als dreefboom.

Plantadvies
Fladderolm
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Solitair
Bomenrijen

Standplaatsvereisten
Net als verre neef/nicht Gladde iep behoeft de soort een voldoende voedselrijke, kalkhoudende en
vochthoudende grond.
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Populier, Ratel - (Populus tremula)
Breedte: 25 meter
Hoogte: 25 meter
Vlakwortels, met veel uitlopers
Sterk lichtminnend
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Ratelpopulier of Esp is zonder twijfel inheems in Vlaanderen. De boom komt van nature voor in
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de zandige, zandlemige en leemstreken van West-Vlaanderen (met een zwaartepunt in EikenBerkenbos op zandbodem).
Het is een typische ‘pioniers’boomsoort. De boom wordt dus doorgaans niet oud en er is ook weinig
oud hakhout van de soort te vinden. Erg populair is het aanplanten van de boom ook nooit geweest
(Grauwe abeel was véél populairder). Vermoedelijk kunnen de meeste aangetroffen exemplaren dus
aanspraak maken op een autochtone status.

148

Voor de eerlijkheid : vaak is het onderscheid met Grauwe abeel (en zijn oude cultuurklonen) niet
eenvoudig. Er wordt zelfs vermoed dat de twee her en der onderling kruisten.

Historische voorkomen
haag
Ratelpopulier werd slechts een drietal keer in oude hagen aangetroffen (vermoedelijk als een door
de wind aangevoerde plant). We besluiten dat het geen relevante soort is voor hagen. Hij verdraagt
scheren trouwens zeer slecht.

hakhout/houtkant
Ratelpopulier is opvallend algemener in (oude) houtkanten van het Houtland dan elders.
In de Zandleem- en Leemstreek komt hij zeldzamer voor. In de Polders ontbreekt hij. In de duinen
is hij zeldzaam.
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Lokale benaming
Het toponiem Beverhoutsveld (Oedelem, Beernem) wordt door nogal wat auteurs als
‘Ratelpopulierenwastine’ verklaard.
Verder is er veel verwarring over de oude benaming ‘abeel’, waar men niet echt goed weet op welke
plant die sloeg. Het is onduidelijk in hoeverre deze naam ook ooit voor de ratelpopulier in zwang
was.

Plantadvies
Ratelpopulier
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten

Standplaatsvereisten
Ratelpopulier is als pionier zéér onverschillig ten opzichte van de standplaats. Als er voldoende licht
is, kiemt hij!

Planttips
De Ratelpopulier kan zich snel uitbreiden via wortelopslag.
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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Populier, Zwarte (Populus nigra)
Breedte: 15 meter
Hoogte: 25 meter
Dense vlakwortels, met uitlopers
Lichtminnend
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Zwarte populier is in Vlaanderen inheems. Zwarte populier is van nature een rivierbegeleidende
boom, waarvan op heden nog waarnemingen aan de Maas (Grensmaas), de Schelde (omgeving
Temse), de Dender en vooral in de IJzervallei, dé plaats in West-Vlaanderen waar de soort dan ook
– waarschijnlijk - streekeigen inheems is.
Zwarte populier als cultuurgoed moet ooit veel algemener geweest zijn dan nu. Er zijn meldingen
van een ‘popelierstuck’ in Westkapelle uit 1674 (en aangezien er toen nog geen Canadapopulieren
waren, moet dit bijna zeker om Zwarte populieren gaan). Ook in Dudzele worden in 1567 en 1651 al
populierendreven vermeld. De soort verdient dus ook de status van streekeigen cultuurgoed.
Sinds de opkomst van de Canadapopulieren is de Zwarte populier als cultuurgoed echter bijna overal
verdrongen. Zwarte populier op vandaag beperkt zich tot een gebied rond de IJzervallei en het
nabijgelegen West-Vlaams Heuvelland. Vlak tegen de IJzer ontbreken ze, waarschijnlijk ten gevolge
van de overstromingen met brak water gedurende WOI. Op de flanken van de IJzervallei of nog net
iets daarbuiten worden ze echter nog geregeld aangetroffen.

Historische voorkomen
haag
Zwarte populier is géén haagplant. Enkel als knotboom of als opgaande bom werd de soort in oude
hagen vastgesteld, netjes binnen de grenzen zoals hierboven geschetst.
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hakhout/houtkant
Zwarte populier is in houtkanten quasi uitsluitend aangetroffen in diezelfde Westhoek. In tegenstelling tot de opgaande bomen en knotbomen, maken exemplaren in houtkanten méér kans om
oorspronkelijke wilde exemplaren te zijn.

knotboom
151

De verspreiding van knotbomen van Zwarte populier beperkt zich tot een beperkt gebied rond de
IJzervallei en het nabijgelegen West-Vlaams Heuvelland. Vlak tegen de IJzer ontbreken ze, waarschijnlijk ten gevolge van de overstromingen met brak water gedurende WOI. Op de flanken van
de IJzervallei of nog net iets daarbuiten worden ze echter nog geregeld aangetroffen. Ze worden
aangetroffen als solitair (bij een poel, een boerderij, een weide), in rijen (bij een omwalling, een beek,
een weide), in verwilderde hagen, in houtkanten of als kapelboom.
In totaal zijn nog zo’n 100 knot-Zwarte populieren aangetroffen. Genetisch blijkt het om een sterk
verarmde populatie te gaan, wat doet vermoeden dat gestekt werd van steeds dezelfde bomen.

solitair
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De meeste solitaire Zwarte populieren zijn knotbomen (zie hoger). De schaarsere opgaande bomen
kennen hetzelfde verspreidingspatroon als de knotversies.

dreef
Ook de bomenrijen van Zwarte populier wijken in hun verspreiding niet af van hogere schets. Dit kan
erop wijzen dat de aangetroffen solitairen vaak relicten zijn van voormalige bomenrijen.

Lokale benaming
Espe (mogelijkse verwarring met Ratelpopulier)
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Plantadvies
Zwarte populier
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Knotboom
Solitair
Bomenrijen

Standplaatsvereisten
De soort heeft een voorkeur voor vochtige tot natte, periodiek overstroomde, voedselrijke zwaardere
grond (soort van de historische rivierbegeleidende ‘ooibossen’).

Planttips
Wil men de soort in West-Vlaanderen behouden, dan zal met de genetische basis ervan toch moeten
verruimen. Door steeds maar opnieuw poten te gebruiken van dezelfde (West-Vlaamse) bomen,
houden we immers de genetische armoede in de populatie in stand. Het planten van Zwarte populier
zou dus idealiter uitvoering moeten geven aan een herstelprogramma voor de soort, een programma
dat vooralsnog nog niet bestaat.
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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Roos, Heggen – (Rosa corymbifera)

Breedte: 2 meter
Hoogte: 3 meter

Lichtminnend/ schaduwtolerant
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Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Heggenroos is inheems in Vlaanderen en streekeigen inheems in elk ecodistrict van West-Vlaanderen.

Historische voorkomen
haag
Heggenroos komt in hagen in alle ecodistricten voor. Er zijn niettemin hogere concentraties vast te
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stellen in de Westhoek en de oostkustpolders.

hakhout/houtkant
Heggenroos komt in houtkanten potentieel in elk ecodistrict voor (de waargenomen schaarste
in de duinen en het zuidwesten van de provincie heeft eerder te maken met het gebrek aan oude
houtkanten, dan met ecologische condities).
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Plantadvies
Heggenroos

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Hagen (L/N)
Houtkanten

L (andschappelijk)

N (Nevensoort)

Standplaatsvereisten
Heggenroos staat van nature op drogere standplaatsen.
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Zand

Zandleem

Leem

Roos, Honds – (Rosa canina)

Breedte: 2 meter
Hoogte: 3 meter

Lichtminnend/ schaduwtolerant

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Hondsroos is streekeigen inheems in alle West-Vlaamse ecodistricten. Hondsroos is ook de algemeenste wilde roos in Vlaanderen én in West-Vlaanderen.
Niettemin is ze nog algemener op niet zure bodemtypes (kalkrijk zand, klei, zandleem en leem).
Hondsroos vertoont enkele ondersoorten, waarvan de afgrenzing echter niet altijd even duidelijk is,
omdat er vaak overgangsvormen waargenomen worden (canina - met onbeklierde blaadjes, dumalis
- met licht beklierde blaadjes, andegavensis – uit de West-Vlaamse heuvels en de duinstreek,
blondeana en scabrata - alleen in de duinen van Knokke).

Historische voorkomen
haag
Hondsroos in hagen vinden we in alle ecodistricten, met uitzondering van de Moeren. Het gros van
de vind-locaties kunnen we kenmerken als niet zure bodems of bodems met een fijnere ‘korrel’
(zandleem, leem, klei).
Meestal mogen we de verspreiding van Hondsroos in oude hagen als een spontane verspreiding
beschouwen, hoewel er ook getuigenissen zijn van landbouwers die doelbewust bottels uit de buurt
in hun haag plantten om de sierwaarde van de rozen.
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hakhout/houtkant
Ook in houtkanten komt Hondsroos gebiedsdekkend voor. Het valt op dat de soort breder verspreid
is op locaties waar hij vrij kan uitgroeien (houtkanten, duinstruwelen, bosranden, of als solitaire
doornstruik), in tegenstelling tot zijn voorkomen in hagen.
De relatieve schaarste in het Houtland moet toegeschreven worden aan het bodemtype.
De schaarste in het zuidwesten van de provincie is veeleer te wijten aan het gebrek aan oude
houtkanten.

Lokale benaming
Blijkbaar is er in de lokale namen heel wat verwarring met de eglantier : egelenteer, egelentier,
epelbraam, eukelbraam, hepelbraam, heukelbraam, heupebraam, hippebraam, hupperbraam,
mierbraam, hondsrooze en wilde roozelaar. Alleen de laatste is op heden nog courant.

Plantadvies
Hondsroos
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/N)
Houtkanten

L (landschappelijk)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
De Hondsroos gedijt zowat overal. Vermijd wel uitgesproken voedselarme, zure zandgrond.
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Sering (Syringa vulgaris)

Breedte: 3 meter
Hoogte: 4 meter

Lichtminnend/ schaduwtolerant

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Sering is een soort uit de Balkan. Reeds 1000 jaar geleden werd ze in Spanje ingevoerd. WestEuropa volgde vanaf de 16de eeuw. De meeste cultuurvariëteiten van Sering dateren pas van eind
negentiende - begin twintigste eeuw.
In West-Vlaanderen is het niet uigesloten dat sommige hagen nog bestaan uit de oorspronkelijk
ingevoerde wilde soort, gezien hun ouderdom.
Sering is dus niet inheems, maar wel streekeigen cultuurgoed.

Historische voorkomen
haag
Sering komt in West-Vlaanderen algemeen verspreid voor als sierelement in oude hagen. Bijna
steeds gaat het om één of slechts enkele struiken, vaak op opvallende plaatsen in de haag, als daar
zijn: hoeken, links en rechts van een hek of de straatzijde van de haag.
Als dominant in hagen is Sering beperkt tot de duinen.

hakhout/houtkant
Sering komt typisch voor op houtwalletjes rond oude vissershuisjes en duinakkertjes, in de
kustduinen. Meestal is het er zelfs de enige oorspronkelijk aangeplante soort. De aanplant dateert
meestal van de tweede helft van de negentiende of de eerste helft van de twintigste eeuw. De
soortkeuze lijkt op het eerste gezicht eigenaardig. Wellicht speelt mee dat er weinig struiken zijn
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die bestand zijn tegen hevige zeewind, zoutspray en een mineralenarme duinzandbodem. Toch blijft
het vreemd dat men daar nauwelijks inheemse struiken voor inschakelde (zoals Wilde liguster of
Veldiep). Meer nog : de houtwal werd meestal nog speciaal aangerijkt met rijkere grond of zeewier
net in functie van de Seringen.
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Dit plantpatroon is best herkenbaar in Koksijde en Oostduinkerke, aan de westkust. Aan de Oostkust
zijn nog slechts enkele voorbeelden van deze traditionele Seringen-houtwalletjes bewaard (Knokke,
Wenduine).

Lokale benaming
Jasmijn, Djezemynen, Syringeboom en Joosmijn.

Plantadvies
Sering

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/D)
Hagen (L/N)
Houtkanten

B (bij bebouwing)

L (landschappelijk)

D (dominant)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Sering houdt van nature van droge tot matig vochtige standplaatsen.
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vlier, Peterselie - (Sambucus nigra ‘laciniata’)
Breedte: 3 meter
Hoogte: 6 meter
Vlakwortels
Lichtminnend/schaduwtolerant
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
De oorsprong van deze variëteit van de Gewone vlier is duister. Vermoedelijk gaat het om een
spontane mutatie, die naderhand vermeerderd werd omwille van zijn sierwaarde. Peterselievlier
is dus mogelijks inheems en is in elk geval streekeigen cultuurgoed, in de niet-kust-ecodistricten.

Historische voorkomen
haag
Het verspreidingspatroon van Peterselievlier vertoont in West-Vlaanderen een eigenaardige
oostelijke concentratie, waarvoor geen echt goede verklaring bestaat. De soort is tamelijk algemeen
in het Houtland en vermijdt opvallend Duinen, Westhoek en West-Vlaams Heuvelland. Elders komt
ze sporadisch voor.
Misschien gebeurde de verspreiding toch eerder via aanplanting, eerder dan natuurlijk. Er zijn in
ieder geval bronnen die het historische gebruik van de soort als sierstruik in hagen vermelden.

hakhout/houtkant
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Peterselievlier in houtkanten vertoont een vergelijkbare spreiding als in hagen. Het is onduidelijk of
Peterselievlier de kustregio expliciet mijdt, dan wel of het beperkte aantal houtkanten in polders en
duinen oorzaak is voor het ontbreken van de soort.
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Plantadvies
Peterselievlier

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/N)
Houtkanten

B (bij bebouwing)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Vlier is van nature een dominante plant op voedsel- en meerbepaald stikstofrijke standplaatsen. Hij
heeft zijn optimum op rijke, vochtige en humusrijke bodem.
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Vuilboom / Sporkehout (Rhamnus frangula)
Breedte: 3 meter
Hoogte: 5 meter
Relatief onverschillig tov licht
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
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Vuilboom is inheems in Vlaanderen en komt van nature voor in zowat alle West-Vlaamse ecodistricten.
Vuilboom is een soort met zijn optimum op armere bodems, dikwijls als ondergroei in bossen
(Eiken-Berkenbossen). De boom komt echter ook buiten zijn optimale standplaats voor (vooral in
houtkanten), maar niet in de Polders. In de duinen is zijn voorkomen beperkt tot jong, spontaan bos.

Historische voorkomen
haag
Vuilboom werd slechts uitzonderlijk in hagen aangetroffen, meest nog op de zandbodems van het
Houtland in de nabijheid van bossen.
Per grote uitzondering ook her en der op de zandleemgronden in de Westhoek.
Omdat de soort een duidelijk groter verspreidingsgebied als vrij uitgroeiende struik in houtkanten,
is het logisch aan te nemen dat de soort snoeien slecht verdraagt en bijgevolg géén traditionele
haagplant kan genoemd worden.

hakhout/houtkant
Vuilboom is verspreid aangetroffen in oude houtkanten, met een klemtoon in het Houtland, en
meer sporadisch ook op zandleem- en leemgronden. In de kustecodistricten ontbreekt de soort in
houtkanten.
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De soort werd historisch dikwijls gekapt als sprokkelhout (vandaar de naam). Op afgehakte stammen
loopt de soort overvloedig terug uit. Je zou het dus als een hakhoutsoort kunnen bestempelen.

Lokale benaming
Sulferhout, spork
Hondboom, Hondshout, Hondslaar, Pijlhout, Sporkenhout, Stinkeboom, Vuilboom, Vijleboom

Plantadvies
Vuilboom
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten

Standplaatsvereisten
De soort is omnipresent. Ze bestrijkt het volledige spectrum van zand over klei over leem, van zuur
tot kalkhoudend, van volle schaduw tot vol in het licht.
De soort kan zelfs overleven met zijn voeten in het water (als ze in de volle zon staat).
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wilg, Amandel – (Salix triandra)
Breedte: 4 meter
Hoogte: 5 meter
Penwortel + kleinere gestelwortels / diepwortelend
Lichtminnend/schaduwtolerant
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Het is zeer de vraag of Amandelwilg een inheemse soort is. In elk geval gaat het om streekeigen
cultuurgoed, en dit mogelijks reeds vanaf de Romeinse tijd. Door de eeuwenlange cultuur als mandenmakerswilg is het oorspronkelijk gebied van herkomst nog nauwelijks te achterhalen.

Historische voorkomen
hakhout/houtkant
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Amandelwilg komt op drie plaatsen in West-Vlaanderen duidelijk meer voor dan elders, namelijk
langs de IJzer, de Leie en de Schelde.
Het is daarbij zeer opvallend dat het meestal niet om wilde planten gaat, maar om relicten van
voormalige mandenmakerswilgen.
Ook op andere vindplaatsen, ging het zeer vaak om aanwijsbare relicten van mandenmakerswilgen.
Alleen rond de IJzer geven de gevonden exemplaren er geen blijk van dat het om voormalige mandenmakerswilgen zou gaan. Waarschijnlijk ‘verdronken’ tijdens de overstromingen van wereldoorlog
I vele Amandelwilgen, waarna een spontane herkolonisatie van de Ijzervallei plaatsvond.
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Lokale benaming
Verschillende klonen hebben verschillende lokale namen : Oost-Vlaamse mandenmakers aan
de Schelde/Zingem spreken over ‘zwarte reins’ en ‘groene reins’ ; een mandenmaker uit Weert
(Bornem) spreekt over ‘brunetten’, die volgens sommigen verwijzen naar Amandelwilg.

Plantadvies
Amandelwilg
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten

Standplaatsvereisten
De soort komt van nature vooral voor op rivier- of beekbegeleidend struweel. Op deze standplaats
verdraagt hij evenwel minder ‘natte voeten’ dan zijn neven Schiet- en Bittere wilg.
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wilg, Kat – (Salix viminalis)
Breedte : 4 meter
Hoogte : 2-8 m (soms struik, soms kleine boom)
Sterk lichtminnend
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Katwilg is in oorsprong vermoedelijk uit Siberië afkomstig. Zijn introductie in onze streken dateert
vermoedelijk reeds van de Romeinse tijd.
Twee millennia lang was het de mandemakerswilg bij uitstek. Dergelijke zogenaamde ‘wijmen‘aanplantingen waren meestal kleinschalig en voor eigen gebruik (aardappelmanden of eenvoudig
vlechtwerk). Doordat tot de negentiende eeuw beide geslachten (van Katwilg bestaan mannelijke en
vrouwelijke exemplaren!) door elkaar gebruikt werden in plantages, waren diezelfde plantages ook
een bron van uitzaaiing.
In de negentiende eeuw trad in het cultuurgebruik van de soort een sterke selectie op, waarbij de
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vrouwelijke klonen de voorkeur kregen op de mannelijke. Op de duur werden quasi uitsluitend
nog vrouwelijke klonen met licht gekleurde takken gebruikt, de zogenaamde ‘gele wiedauw’. Dit
verklaart het overwicht aan vrouwelijke katwilgen tot op de dag van vandaag.
Katwilg is dus niet inheems, wél streekeigen cultuurgoed.

Historische voorkomen
hakhout/houtkant
Katwilg komt abundant voor langs alle bemonsterde rivieren (Schelde, Leie, IJzer). Ook buiten het
rivierengebied is het een vrij algemene wilg in houtkanten. In de duinen slaat Katwilg her en der op
uit rijshout. Overal elders staat ze lokaal als relict van voormalige wijmenaanplanten.
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knotboom
Katwilg werd slechts op één plaats als knotboom aangetroffen. Langs de Krommedreef, in het
Beverhoutsveld, te Oedelem (Beernem), stond tot 2002 een knotspaartelg van Katwilg, op de rand
van een slootje en een akker. De omtrek van het stammetje bedroeg 46 cm. Het boompje was geknot
op ongeveer 120 cm hoogte. Waarschijnlijk werden de takken nog gebruikt voor de lokale aanmaak
van aardappelmanden, door de landbouwer. In 2002 werd de knotspaartelg terug afgezaagd en is de
struik opnieuw als hakhout herschoten.
Het knotten van Katwilg is hoe dan ook een rariteit, zeker géén courante traditie.

Lokale benaming
Wiedauw

Plantadvies
Katwilg
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten

Standplaatsvereisten
De soort komt van nature voor op zonnige, voedselrijke standplaatsen nabij water (waterkanten,
struikgewas op oeverwallen langs rivieren, …).
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Deze ‘gasten’ komen vanzelf
Uit het onderzoek, dat aan de basis lag van deze gids, kwamen soorten naar voor, waarvan we zonder
schroom durven zeggen dat ze horen bij onze traditionele houtige kleine landschapselementen.
Het enige waar meer twijfel over bestaat, is hoe ze ooit deel gingen uitmaken van onze traditionele
beplantingen. Werden ze aangeplant? Of kwamen ze vanzelf ‘aangewaaid’ of met een vogel mee?
Van onderstaande soorten durven we te vermoeden dat ze dikwijls als spontane gasten mogen
bestempeld worden. Hun verspreiding is dus in hoofdzaak natuurlijk, en misschien moeten we
dat ook zo houden. Niet aanplanten dus, maar verwelkomen eenmaal ze de kop opsteken (als ze
welkom zijn tenminste …).

berk, Ruwe (Betula pendula)
Breedte: 6 meter
Hoogte: 20 meter
Vlakwortels
Lichtminnend
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Ruwe berk is zonder twijfel inheems in alle Vlaamse ecodistricten, met uitzondering misschien van
de polders. Omdat de soort echter zo vaak aangeplant werd en wordt, en er zeer weinig echt oude
bomen zijn, verdienen zeer weinig locaties het keurmerk ‘autochtoon’.
Ondanks de frequente aanplanting van de soort, blijft het een uitgesproken pioniersboomsoort,
met gevleugelde nootjes die zeer ver door de wind gedragen kunnen worden. Ook de spontane
verspreiding van de soort is dus zeer abundant.
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Historische voorkomen
haag
Op één plaats (rond een oud boerderijtje, nu
cafetaria ‘De Trutselaar’ te Sint-Michiels, Brugge)
vonden we ook nog hakhout van Ruwe berk in een
verwilderde haag terug.
Maar de regel is dat Ruwe berk scheren niet
verdraagt. Spontane zaailingen in de haag zijn dus
nooit een lang leven ‘beschoren’.

hakhout/houtkant
Ruwe berk is in alle ecodistricten aangetroffen in
houtkanten, met uitzondering van de Polderstreek.
In het Houtland is ze veruit algemeenst.

In

de Duinen komt de soort wel voor, maar zijn
houtkanten zeldzaam.
In de meeste houtkanten gaat het om vrij jonge,
spontane opslag. Op houtwallen buiten de duinen
(schaarse voorbeelden in het Vloethemveld te
Jabbeke, in Beisbroek te Sint-Andries, …) vinden
we de soort terug naast Zachte berk, Zomereik,
Lijsterbes, …
Als hakhout vinden we de soort terug langs holle
wegen van het West-Vlaams heuvelland. Ook in
Houthulst vinden we indicaties van berkenhakhout
over grotere oppervlakten (in het Vrijbos), omwille
van de historische lokale bedrijvigheid van bezembinders. Ondanks deze vondsten durven we echter
niet beweren dat het om een goede hakhoutsoort
zou gaan.
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knotboom
De soort valt in principe te knotten of te kandelaren, wat in feite een recent gebruik is en zeker
geen traditioneel gebruik. Het is op zich ook een risicovolle bezigheid. Bij berken komt immers
de sapstroom zeer vroeg op gang, reeds enkele weken/maanden vóór het uitlopen van het blad.
Snoeien kan dus alleen na het vallen van het blad en in hartje winter …

dreef
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Op heden vind je effectief dreven met Ruwe berk. Het gaat echter in vele gevallen om aanplantingen
niet ouder dan de twintigste eeuw. Een traditionele soort voor dreven is het dus niet.

Lokale benaming
Berk, Bilt, Bilk en Berkenboom, Biltenboom, Bilkenboom

Voorkomen
Ruwe berk
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten

Standplaatsvereisten
Ruwe berk is een pionier die het moet hebben van een massale zaadregen op open terreinen. De
soort is helemaal niet veeleisend! Alleen polderklei lijkt geen ideaal kiembed voor berkenzaad.
Hij verdraagt slecht een gecompacteerde bodem, en al te sterk schommelende (grond)waterstanden.
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.

Planttips
Kies je om toch te planten, plant dan als bosplantgoed.
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Berk, Zachte (Betula pubescens)
Breedte: 8 meter
Hoogte: 15-20 meter
Gestelwortels
Lichtminnend
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Zachte berk is, zoals zijn broer, ook inheems in Vlaanderen. Enkel op zeeklei is hij wellicht niet
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streekeigen inheems. Ook hier is er een grote geschiedenis van aanplanting en ook hier ontbreken
echt oude bomen. En dus zijn betrouwbare bronnen van autochtoon plantmateriaal zo goed als niet
beschikbaar.
In vervelijking met de Ruwe berk is de schors van de Zachte berk doorgaans bruiner en scheurt deze
over het algemeen niet. De Twijgen en de bladeren van de Zachte berk zijn ook zacht donzig behaard
(vandaar zijn naam!)

Historische voorkomen
haag
Bij de Brugsesteenweg 22 te Meulebeke komt een kaphaag voor rond de voormalige ‘Estaminet
Den Ast’. Naast Zachte berk komen in de haag ook Beuk, Hulst en Meidoorn voor. De kaphaag is
minstens 77 jaar oud, volgens aanwijzingen van de bewoner, die ze altijd gekend heeft.
Los van dit unicum, komt Zachte berk slechts zeer uitzonderlijk voor in hagen. Dat is verwonderlijk want de boom is in het grootste gedeelte van de provincie, met uitzondering van de kust, zeer
algemeen.
Het feit dat Zachte berk in de regel snoei niet goed verdraagt, doet ons toch besluiten dat het niet om
een traditionele haagplant gaat.
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hakhout/houtkant
Zachte berk in oude houtkanten is opvallend sterk gelinkt aan het Houtland. In de Zandleemstreek
en Leemstreek is de soort veel zeldzamer. In de kuststreek ontbreekt ze in houtkanten.
Ook op houtwallen in het Houtland (Vloethemveld te Jabbeke, Beisbroek te Sint-Andries, …) vinden
we de soort naast Ruwe berk, Zomereik en Lijsterbes …
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In het West-Vlaams Heuvelland zijn de oudste hakhoutstoven aangetroffen
In Houthulst vinden we indicaties van berkenhakhout over grotere oppervlakten (in het Vrijbos),
omwille van de lokale bedrijvigheid van bezembinders. Ondanks deze vondsten kunnen we echter
moeilijk beweren dat het om een goede hakhoutsoort gaat.

knotboom
De soort valt in principe te knotten of te kandelaren, wat in feite een recent gebruik is en zeker
geen traditioneel gebruik. Het is op zich ook een risicovolle bezigheid. Bij berken komt immers
de sapstroom zeer vroeg op gang, reeds enkele weken/maanden vóór het uitlopen van het blad.
Snoeien kan dus alleen na het vallen van het blad en in hartje winter …

Lokale benaming
Berk, Bilt, Bilk en Berkenboom, Biltenboom, Bilkenboom

Voorkomen
Zachte berk
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten

Standplaatsvereisten
In zijn natuurlijke verspreiding is zachte berk een soort van nattere bosbodems (het ‘berkenbroekbos’).
Planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.

Planttips
Kies je om toch te planten, plant dan als bosplantgoed.
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bes, Aal - (Ribes Rubrum)
Breedte : 1,5 meter
Hoogte : 1,5 meter
Schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Uit een genetisch onderzoek op Aalbes in bossen bleek dat quasi alle planten als verwilderde tuinplanten moeten beschouwd worden. Aalbes wordt nochtans wél streekeigen inheems geacht in gans
West-Vlaanderen (al is er meer zekerheid over het inheemse karakter van broer Zwarte bes).
Zijn natuurlijke standplaats is het zogenaamde ‘elzenbroekbos’ zijn (uitermate nat bos waarin
Zwarte els de rol vervult van climaxboomsoort).
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Eén zaak is zeker: de huidige spreiding binnen Nederland en Vlaanderen is in belangrijke mate door
de mens beïnvloed.

Historische voorkomen
Haag
De opmerking dat menige aalbes een oorsprong heeft van verwildering uit tuinplanten geldt voor
zeker voor hagen. Soms is de verwildering vanuit aangrenzende moestuinen direct waarneembaar.
Vogels zijn de zaadverspreiders van dienst.
Het voorkomen van Aalbes in bemonsterde hagen is dan ook meestal beperkt tot één verwilderd
exemplaar. In hagen rond moestuinen kunnen ze als dominant aangetroffen worden (als bewuste
aanplant van kleinfruit).
Op deze manier vinden we Aalbes in de meeste ecodistricten terug.

hakhout/houtkant
Aalbes is verspreid aangetroffen in oude houtkanten, in zowat alle ecodistricten. Er is géén duidelijk
binding met één bepaalde bodemsoort of ecodistrict. Vogels, als verspreiders van de bessen, zijn
wellicht de oorzaak van deze ruime spreiding.
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Lokale benaming
Jenever, Jeniver, Jenijver en Jenuiver.

Voorkomen
Aalbes

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/N)
Houtkanten

B (bij bebouwing)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
De soort verlangt een vochtige standplaats, en heeft een lichte voorkeur voor rijkere gronden.
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bes, Kruis - (Ribes uva-crispa)
Breedte : 1,5 meter
Hoogte : 1,5 meter
Schaduwminnend/schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Het voorkomen van de wilde soort is ook hier zeer marginaal t.o.v. de massale verwildering verwildering van cultuurvariëteiten uit de tuin. Kleine vruchten kunnen een indicatie zijn dat het om
de wilde plant gaat, maar ook cultuurvariëteiten geven vanaf de tweede en verdere generatie(s)
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kleinere vruchten.
Als cultuurgoed is de plant in elk geval streekeigen te noemen in geheel West-Vlaanderen. Ze werd
hier reeds gekweekt minstens vanaf de zestiende eeuw.
Als wilde plant is de streekeigen status veel minder vaststaand.
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Historische voorkomen
haag
Kruisbes komt sporadisch in geschoren hagen voor, meestal overduidelijk als overgewaaide struik
uit nabijgelegen moestuinen.
Er is een schijnbare link met het Houtland, maar waarschijnlijk is de verklaring hiervoor de plaatselijke rijkdom aan kleine boerderijtjes (incl moestuinen en hagen). Op dat soort locaties kon Kruisbes
vrij snel en makkelijk nabije hagen koloniseren.
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hakhout/houtkant
Kruisbes is verrassend zeldzaam aangetroffen in oude houtkanten. De verspreiding in bossen is
veel algemener.
In de polders komt de soort evenwel noch in de houtkant, noch in het bos voor.
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Lokale benaming
Stekebeier, Stekelbeier, Stekelbeze, Stekebeze en Stekerbeier.

Voorkomen
Kruisbes

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/N)

B (bij bebouwing)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
De soort verlangt een matig vochtige standplaats, en vertoont een lichte voorkeur voor de lichtere
grondtypes, met een voldoende voedselrijkdom.
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bes, Zwarte (Ribes nigrum)
Breedte : 1,5 meter
Hoogte : 2 meter
Schaduwminnend/schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Zwarte bes is de enige van de drie geciteerde ribes-soorten, die met vrij grote zekerheid streekeigen
inheems is in West-Vlaanderen. Studie van oude plantaardige resten (= archeobotanie) geeft de soort
in onze contreien een plaats reeds meerdere duizenden jaren voor Christus. Ter vergelijking: Aalbes en
Kruisbes zijn pas vanaf de 13de en 14de eeuw na Christus in archeobotanische context aangetroffen.
Zijn natuurlijke standplaatsen zijn de broek- en ooibossen (natte bostypes).
Als cultuurgoed heeft ze een breder voorkomen (hagen en houtkanten).
Zwarte bes als cultuurgoed dateert in ons land en in de ons omringende landen van de zestiende
eeuw. Het is dus sowieso ook streekeigen cultuurgoed.

Historische voorkomen
haag
182

Zwarte bes werd slechts twee keer aangetroffen in oude hagen. De soort was in beide gevallen
overduidelijk verwilderd vanuit de aangrenzende moestuin met kleinfruitstruiken. Het gaat hier dus
helemaal niet om een soort, typisch voor een bepaald ecodistrict, maar om een toevallige vondst van
een verwilderd oud cultuurgewas.

hakhout/houtkant
Zwarte bes is slechts één keer in een oude houtkant aangetroffen, namelijk in een holle weg te Loker
(Heuvelland).
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Lokale benaming
Zwarte aalbeze, Paters, Zwarte paters, Zwarte jenevers

Voorkomen
Zwarte bes
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/N)

B (bij bebouwing)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
De soort verdraagt permanent natte gronden (het is dan ook een kensoort voor alluviale bossen),
maar groeit evengoed op drogere standplaatsen.
Een voldoende voedselrijke grond is gewenst.

Planttips
Planten in functie van de bessen doe je beter niet op doornatte grond. Hoewel dergelijke standplaats
de soort typeert, draagt ze in deze omstandigheden weinig bessen.
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braam, Dauw – (Rubus caesius)
braam, Gewone (Rubus fruticosus)
braam Koe – (Rubus ulmifolius)
Kruipvorm
Lichtminnend
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Dauwbraam is in Vlaanderen inheems, en komt van nature voor op kalkhoudende, stikstofrijke
bodems. De soort profiteerde ook van het transport van kalkrijk materiaal (zand, puin, … vanuit de
bouw) om ook de andere bodems te veroveren.
Gewone braam is eigenlijk een verzamelnaam voor een grote groep van nauw verwante microspecies
of kleine soorten. Immers, alleen Dauwbraam, Koebraam (en Framboos) worden als aparte bramen
onderscheiden. Alle andere microsoorten worden hier als ‘Gewone braam’ bestempeld. Gewone
braam is streekeigen inheems in alle ecodistricten.
Ook Koebraam is streekeigen inheems in alle West-Vlaamse ecodistricten. De soort heeft geen
noemenswaardige geschiedenis van aanplant. Van 99% van alle vindplaatsen mogen we dus stellen
dat het om een spontaan gevestigde, wild exemplaar gaat.
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Het onderscheid tussen deze drie verwante soorten
Aangezien Gewone braam een verzamelnaam is voor meerdere ondersoorten, liggen de ‘typische’
kenmerken van Gewone braam wat moeilijker

Dauwbraam

blad

bloem

3-tallig samengesteld

Meestal 5-, soms

frisgroen

ook 3- of 7-tallig

kort behaard

samengesteld

Wit

Wit of roze

rond
stengel

eerder kleine stekels
‘berijpte‘ stengels
dof, berijpt

vrucht

Gewone braam

blauw
zoet
183

kantig
forse stekels

glanzend
eerst rood, dan zwart
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Koebraam
5-tallig samengesteld
spitse top
zilverkleurige
onderzijde
Roze
kantig
forse paarsrode stekels
paarsrood
glanzend
eerst rood, dan zwart
eerder hard
185
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Historische voorkomen
haag
In hagen is Dauwbraam eerder beperkt tot de streken waar ze van nature thuishoort (duinen,
polders). Elders komt ze eerder sporadisch voor. Het grotendeels ontbreken van Dauwbraam in
hagen op de zandige (Houtland) en zandlemige bodems (Centraal West-Vlaanderen) is opvallend.
Bepaalde vindplaatsen wijzen dikwijls op ‘menselijk’ toedoen (steenslag, cement of ander kalkhoudend substraat).
Gewone braam is, samen met Gewone vlier, de vaakst voorkomende niet aangeplante soort in oude
hagen. Uiteraard spelen vogels hierin een belangrijke rol. Alleen in de duinen is Dauwbraam wellicht
algemener dan Gewone braam, hoewel beiden er vaak samen in de hagen voorkomen.
Koebraam werd in hagen aangetroffen in alle West-Vlaamse ecodistricten.

hakhout/houtkant
Dauwbraam is typisch verbonden met de kuststreek, maar aangezien houtkanten daar tamelijk
schaars zijn, kunnen/mogen we niet stellen dat de soort in dit verband een traditional is. In Koksijde
werd Dauwbraam aangetroffen op enkele van de 19de-eeuwse houtwallen tussen voormalige duinakkertjes of rond vissershuisjes.
Verder is de soort algemeenst in houtkanten op de arduinen oeverbeschoeiingen van de Schelde,
waar ze net als Bosrank wellicht profiteert van de kalkrijke arduinblokken.
Ook andere vindplaatsen wijzen dikwijls op menselijk toedoen (het gebruik van steenslag, cement of
ander kalkhoudend substraat).
De Gewone braam is zeer algemeen verspreid in houtkanten in het binnenland. In de kustecodistricten is Gewone braam echter zeldzaam, en meestal vervangen door Dauwbraam.
Koebraam is sterk verbreid in houtkanten van de Zandleem- en Leemstreek. Ook in de Polders is
de soort algemeen. In de Zandstreek en de duinen is de soort dan weer behoorlijk zeldzaam, ook
in houtkanten.
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Lokale benaming
Dauwbraam : Kattenbramen
Gewone braam : Braambeiers, Brombeiers, Brame, Braambeze, en Monnebeiers.

Voorkomen
Het voorkomen van bramen in West-Vlaanderen in hagen en houtkanten is op zich zeer algemeen.
Uit de waargenomen verspreiding valt vooral de link tussen Dauwbraam en de kustecodistricten op.
Het schaarsere voorkomen van Koebraam in zandstreek en duinen is een tweede vaststelling.

Standplaatsvereisten
Dauwbraam vraagt kalkrijke, stikstofrijke, zonnige plaatsen met lage zomerwaterstand (allemaal
factoren die leiden tot een snelle strooiselafbraak en dus ook een snelle nutriëntenvrijstelling).
Vooral de kalkrijkdom typeert de natuurlijke standplaats van Dauwbraam.
De standplaatsvereisten voor Gewone braam vallen niet éénduidig te omschrijven door het grote
aantal ondersoorten onder deze noemer. Voor de eenvoud kunnen we stellen dat de standplaatsen
die niet typisch ingenomen worden door Dauw– of Koebraam, kunnen worden ingenomen door
Gewone braam, maw : van schaduw tot halfschaduw, op meer voedselarme, droge tot matig vochtige
standplaatsen ; ook kalkrijkdom is géén groeivereiste.
Koebraam vraagt zonnige standplaatsen op niet al te vochtige, niet zure, rijkere gronden.
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Framboos (Rubus idaeus)
Kruipvorm
Lichtminnend / schaduwtolerant
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Framboos is een inheemse soort. Als wilde plant was zijn natuurlijke standplaats wellicht beperkt
tot de bosrand.
Het cultuurgebruik van de soort (aanplantingen van kleinfruit rond moestuinen) zorgde voor een
veel ruimere verspreiding. Ook de secundaire verspreiding door vogels zorgde voor een verdere
verspreiding.
Framboos is streekeigen cultuurgoed in gans West-Vlaanderen.

Historische voorkomen
haag
Framboos werd slechts sporadisch in oude hagen aangetroffen.

Dat impliceert dat de soort

historisch vermoedelijk niet opzettelijk werd aangeplant in gemengde hagen. Het impliceert ook dat
het vermoede uitzaaien van de soort vanuit de moestuin misschien niet overroepen moet worden.

hakhout/houtkant
Voor Framboos in houtkanten geldt krak hetzelfde verhaal als voor Framboos in hagen!

Lokale benaming
Hinnebrame
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Voorkomen
Framboos

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (B/N)

B (bij bebouwing)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Framboos groeit goed op een breed spectrum aan bodemtypes. Het ideaal is losse, humusrijke,
behoorlijke vochtige bosgrond.
186
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Hop (Humulus lupulus)
Klimplant
Lichtminnend
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Hop is streekeigen inheems in vermoedelijk alle West-Vlaamse ecodistricten.

Historische voorkomen
187

haag
Hop is géén houtige soort, maar toch vermeldenswaardig in deze gids. Als vaste plant, sterft ze in
de winter bovengronds volledig af.
Hop komt voor in oude hagen in de meeste ecodistricten van West-Vlaanderen. Het kan in vele
gevallen een spontane verschijning zijn, maar er is anderzijds ook een historiek van aanplant. In
streken waar Hop gekweekt werd/wordt, werden/worden de mannelijke planten, die volgens de wet
moeten verdelgd moeten worden ifv de hopteelt, vaak tóch aangeplant (op een onopvallende plaats).
Zodoende konden de vrouwelijke planten (de eigenlijke hoppevelden) bestoven worden. Bestoven
hoppebellen wegen immers meer en brengen dus meer geld op. Maar! Bestoven hoppebellen
verliezen wel de werkzame stof om bier te hoppen (lupuline), vandaar de verdelgingsplicht voor de
mannelijke planten.

Lokale benaming
Hommel, Hoppe
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Voorkomen
Hop
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/N)

L (landschappelijk)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Hop heeft een voorkeur voor voedselrijkere, humeuze, voldoende vochtige bodems.

Planttips
Voor wie toch Hop zou willen planten …
Hop vormt ondergrondse worteluitlopers via dewelke de plant makkelijk gaat woekeren. Dit kan je
vermijden door aan te planten in een grote ingegraven pot zonder bodem.
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Kamperfoelie, Wilde (Lonicera periclymenum)
Klimplant
Lichtminnend /schaduwtolerant
Gemiddelde groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Wilde kamperfoelie is inheems in Vlaanderen. Het is een soort die van nature voorkomt in bossen
op lichtere bodems (de enigszins zure zand- en zandleembodems), maar ook in ecodistricten met
leembodems.

Historische voorkomen
haag
188

Wilde kamperfoelie werd waarschijnlijk niet of zeer zelden doelbewust aangeplant in hagen.
Ook de spontane verspreiding is niet erg snel, waardoor de plant in hagen vrij zeldzaam is.
De waargenomen verspreiding is het sterkst gelinkt met het Houtland (de zandstreek), maar ook in
de Zandleemstreek- en Leemstreek-ecodistricten wordt Kamperfoelie nog af en toe aangetroffen.
In de kustecodistricten ontbreekt ze.

hakhout/houtkant
Wilde kamperfoelie in oude houtkanten vinden we – net als bij de hagen – in zand-, zandleem- en
leemstreek en niet in de kustecodistricten. Ook hier komt Wilde kamperfoelie het frequentst in het
Houtland (de zandstreek) voor.

Lokale benaming
Geiteblaren, Tuynlinck,

174 plant goed !

189

175

Voorkomen
Wilde kamperfoelie
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/N)
Houtkanten

L (landschappelijk )

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Wilde kamperfoelie mijdt kalkrijke gronden.
De soort heeft een voorkeur voor lichtere (zand, zandleem) gronden en warmere standplaatsen
(windluwe, zonnige bosranden, e.d.)

Planttips
Voor wie toch Wilde kamperfoelie zou willen planten …
Van Wilde kamperfoelie zijn in de handel zeer vele variëteiten beschikbaar. Zij hebben weinig te
maken met de wilde soort die we her en der in houtkanten aantreffen en zijn bovendien dikwijls zeer
luisgevoelig.
Als we bijgevolg van Wilde kamperfoelie geen plantgoed kunnen vinden met een certificaat van
autochtone herkomst, dan zien we de soort liever niet verschijnen in aanplantingen …
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Klimop (Hedera helix)
Klimplant
Schaduwtolerant/schaduwminnend
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Klimop is streekeigen inheems in elk ecodistrict van West-Vlaanderen. Door frequente verwildering
vanuit tuinen is een zoektocht naar het natuurlijke verspreidingspatroon hopeloos. Zeker in de
duinen is verwildering uit tuinen de bron van verreweg de meeste Klimop.
191

Klimop is een soort die sterk uitbreidt. Vroeger werd de liaan met hand en tand geweerd uit bossen
en houtkanten, omdat ze bomen in hun optimale ontwikkeling ‘zou’ afremmen. In natuurlijker
beheerde bossen kan Klimop wel een belangrijke plaats innemen, en een grote winst betekenen
voor tal van organismen, zoals vogels, vleermuizen

Historische voorkomen
haag
Klimop is een zeer algemeen verspreide soort in oudere hagen, wellicht meestal als spontane gast.

hakhout/houtkant
Klimop komt voor in oude houtkanten in alle ecodistricten, maar is relatief zeldzaam in de kustecodistricten. Dit is vreemd, want op zich kan Klimop perfect aan de kust gedijen, in tegenstelling
tot veel andere houtige soorten. Klimop is wél enkele keren aangetroffen op houtwallen in het
duingebied van de Westkust.

Lokale benaming
Eiloof, Hiefte, Iefte, Ifte, IJfte, Wedewinde.
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Voorkomen
Klimop
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/N)
Houtkanten

L (landschappelijk )

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
De soort heeft een breed spectrum, maar de vitaliteit van de soort stijgt recht evenredig met de
beschaduwing, de voedselrijkdom en de kalkrijkdom van de standplaats.
Té droge, maar ook té natte standplaatsen zijn minder geschikt.
Zeeklei is in prinicipe minder geschikt als ondergrond, maar in de halfschaduw komt klimop toch
voor

Planttips
Voor wie toch Klimop zou willen planten …
Van Klimop zijn ontzettend veel variëteiten beschikbaar in de handel. Dit is de voornaamste reden
waarom we voor deze plant aansturen op het gebruik van betrouwbaar autochtoon plantgoed.
Verder valt het aan te raden om goed na te denken vooraleer je Klimop plant . Klimop kan immers
nogal ‘dominant’ zijn tov andere beplantingen.
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vlier, Gewone (Sambucus nigra)
Breedte: 4 meter
Hoogte: 8 meter
Vlakwortels
Schaduwtolerant
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Gewone vlier is streekeigen inheems in alle ecodistricten van West-Vlaanderen.
Ook als cultuurgoed (in oude hagen) is de soort streekeigen in alle ecodistricten van West-Vlaanderen.

Historische voorkomen
haag
Gewone vlier is na Eénstijlige meidoorn en Gewone braam de meest algemeen verspreide soort in
oude hagen. Er mag aangenomen worden dat de soort in de regel door vogels aangevoerd wordt.
Overal waar ze niet bestreden wordt, komt ze bijgevolg voor (in veekeringshagen werd vlier dikwijls
wél uit de haag geweerd, omdat hij onvoldoende robuust was om vee tegen te houden).
De verspreiding in traditionele hagen vertoont dan ook alleen grotere gaten, in streken waar oude
hagen zeldzaam zijn (zee-ecodistricten incl polders, zandleemstreek ten noorden van Kortrijk,
leemstreek in het interfluvium).
Op een beperkt aantal locaties, uitsluitend in de polders, werd Vlier als dominant aangetroffen. Het
is wat eigenaardig dat dit fenomeen niet nog frequenter aangetroffen werd. Vooreerst bestaan er
dialectaanduidingen , zoals ‘Vlienderhage’, wat er op wijst dat dit type haag gekend was (Lapscheure,
Sint-Pieters-op-de dijk, …). Bovendien werden vroeger zowat alle delen van Vlieren benut (bessen,
takken, bloesems).
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De keren dat we Vlier vonden als opgaande boom in
de haag, heeft hij te danken aan zijn groeisnelheid.
Te hoog uitgegroeide struiken konden niet meer
meegeschoren worden en bleven dan maar staan
tot ze heuse boomproporties aannamen.

hakhout/houtkant
Gewone vlier is in alle ecodistricten, op alle
bodems aangetroffen in oude houtkanten. Het
is één van de meest verspreide soorten in dit
landschapselement.
In Adinkerke (De Panne) en Koksijde is ook Gewone
vlier ook aangetroffen op houtwallen in de duinen.

knotboom
Gewone vlier is slechts op een vijftal plaatsen
als knotboom aangetroffen, driemaal in de
Polders (Leffinge- Fleriskoststraat ; Knokke –
Westkapellestraat ; Hoeke – expressweg), éénmaal
in de Zandstreek (Oedelem – Beekstraat) en éénmaal
in de Leemstreek (Loker – oud-Bellestraat).
Een duidelijke reden voor het knotten was er
nooit. Alle vindplaatsen wijzen dus op een eerder
toevallig ontstane knotvorm, die minder met de
boom zelf te maken had dan met andere redenen
(éénmaal werd een boom na blikseminslag teruggesnoeid, waardoor een knotvorm ontstond ; een
andere maal werd de boom opgesnoeid in functie
van de brievenbus eronder). Het gebruik van Vlier
als knotboom is dus zeker niet traditioneel.
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solitair
Vlieren zijn meestal geen erg lang leven beschoren. De vermoedelijk oudste exemplaren zijn hakhoutstoven in holle wegen of bij boerderijen.
Slechts per uitzondering zijn Vlieren opgesnoeid als boompjes (stam + kruin). We noteerden een
dergelijk exemplaar op het kerkhof achter de kerk van Damme.

Lokale benaming
195

Vliender, Vlinder, Vlienderen
‘Vlienderhage’ werd als toponiem aangetroffen te Lapscheure (Damme)

Voorkomen
Gewone vlier

Duinen

als (onderdeel van)

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Hagen (L/D)
Hagen (L/N)
Houtkanten
Solitair

L (landschappelijk )

D (dominant)

N (nevensoort)

Standplaatsvereisten
Vlier is van nature een dominante plant op voedsel- en meerbepaald stikstofrijke standplaatsen. Hij
heeft zijn optimum op humusrijke, voedselrijke en vochtige bodem.
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wilg, Bos – (Salix caprea)
Breedte: 4 meter
Hoogte: 6 meter
Lichtminnend
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
197

Boswilg is streekeigen inheems in alle West-Vlaamse ecodistricten.
Boswilg wordt/werd daarenboven nauwelijks geplant, zodat zeer vele exemplaren als autochtoon te
beschouwen zijn.
Boswilg is ook zowat de enige wilg die zich niet gemakkelijk laat stekken (en dat is nóg een argument
dat de meeste groeiplaatsen op vandaag natuurlijke groeiplaatsen zijn).
Recent wordt de soort wel sterk gepromoot door de imkers (stuifmeel!), dus de verspreiding via
aanplanting zal misschien ietwat toenemen.

Historische voorkomen
hakhout/houtkant
Boswilgen komen frequent voor als spontane zaailingen in houtkanten, en dit op alle mogelijke
bodems.
198

Meestal gaat het om vrij jonge boompjes, maar langs rivieroevers en holle wegen worden ook vaak
grote hakhoutstoven aangetroffen.
Alleen in de duinen werden geen boswilgen in oude houtkanten aangetroffen (ook omdat oude
houtkanten daar grotendeels ontbreken).
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knotboom
We troffen Boswilg slechts enkele malen aan als knotboompje. Het knotten van deze soort is meer
uitzondering dan regel.
Buiten West-Vlaanderen valt vooral langs de Schelde sporadisch een geknotte Boswilg waar te
nemen.

solitair
In West-Vlaanderen werden géén spectaculaire boomvormige exemplaren waargenomen (terwijl
elders in Vlaanderen wél bomen met 200-300 cm stamomtrek voorkomen, voornamelijk op dijken
langs grote rivieren)

Lokale benaming
werf, werve, werven, wervenhout, werfhout en wervelhout (verwijzen naar het gebruik van boswilg
als gereedschapshout)
De twijgen van Boswilg werden soms voor heel ruw vlechtwerk gebruikt, bijvoorbeeld om een horde
(akkersleep) van te maken of als dijkversterking. Ze werden soms als ‘waterwerf’ aangeduid (bijvoorbeeld in Westvleteren).

Voorkomen
Boswilg
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten
Solitair

Standplaatsvereisten
De soort heeft een voorkeur voor lichtere bodems (zand), die goed ontwateren.
Op dergelijke bodems heeft de soort het temperament van een ‘pionier’ (vanuit een grote zaadregen,
een snelle opkomst en een snelle groei!).
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wilg, Grauwe (Salix cinerea)
Breedte: 3 meter
Hoogte: 5 meter
Schaduwtolerant
Snelle groei

Inheems/cultuurgoed/streekeigen?
Grauwe wilg is streekeigen inheems in elk ecodistrict van West-Vlaanderen. Het is zowat de algemeenste wilg in Vlaanderen, zeker wat de ‘wilde’ (niet aangeplante) wilgen betreft.

Historische voorkomen
haag
Grauwe wilg komt hoogstens – en zeer sporadisch - voor als spontane zaailing in geschoren hagen.
Het is hoegenaamd géén typische haagsoort.

hakhout/houtkant
Grauwe wilg is op alle bodems en in alle ecodistricten in oude houtkanten aangetroffen. Vooral de
vochtigheid van de standplaats is hier de bepalende factor voor de verspreiding.
In Koksijde is Grauwe wilg ook één keer op een houtwal rond een duinakkertje aangetroffen. De
soort is er zelfs dominant, wat doet vermoeden dat het om een bewuste aanplanting. Het moet
zowat de enige plaats zijn waar Grauwe wilg voorkomt als doelbewust aangeplant oud, klein
landschapselement.

Lokale benaming
Samen met Boswilg, Geoorde wilg, Rossige wilg en hun kruisingen wordt Grauwe wilg meestal
‘werve’ genoemd.
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Voorkomen
Grauwe wilg
als (onderdeel van)

Duinen

Polders

Zand

Zandleem

Leem

Houtkanten

Standplaatsvereisten
De soort floreert op vochtige tot uitgesproken natte, voedselrijke groeiplaatsen
Het is één van de weinige soorten die het in het groeiseizoen uithoudt met zijn voeten in het water
(op voorwaarde dat hij in die omstandigheden in de volle zon staat).
200

185

Soorten
die we (liever) niet suggereren
Tijdens het vele veldwerk dat aan de basis lag van deze gids, werden ook soorten waargenomen, die
we niettemin liever niet suggereren om doelbewust op te nemen in landschappelijke beplantingen.
Daar zijn verschillende redenen toe. Hieronder de voornaamste!
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Recente inburgerlingen uit tuin en park
Krentenboompje (Amelanchier lamarckii)
Breedte : 6 meter
Hoogte : 7 meter
Vlakwortels
Lichtminnend/schaduwtolerant
Snelle groei
Drents (= Amerikaans) krentenboompje werd bij ons ingevoerd uit Noord-Amerika, omstreeks 1780.
De vruchten van het boompje werden vroeger gedroogd én gebruikt als krenten, vandaar de naam.
Zoals de naam al aangeeft gebeurde de invoer van de soort op sommige plaatsen, zoals in Drente,
vrij massaal.
In West-Vlaanderen zijn er geen bewijzen van een massaal historisch gebruik. De aanplant was ook
meestal beperkt tot een aanplant in bossen (cf. bijvoorbeeld in de ‘Gulke Putten’ te Wingene).
201

In oude houtkanten werd Drents krentenboompje alleen in het Houtland twee keer aangetroffen,
telkens met één enkel exemplaar.
Recenter wordt de soort ook frequent aangeplant in tuinen, parken, houtkanten langs wegen, etc.
De soort heeft een voorkeur voor licht zure, drogere gronden.
In echte natuurgebieden wordt de soort beschouwd als een probleemsoort (zijn dichte loof verhindert
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ondergroei, waardoor het netto effect van zijn aanwezigheid een verarming van flora en fauna is, een
reden te meer om de soort niet te suggereren in aanplantingen.
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paardekastanje, Witte (Aesculus hippocastanum)
Breedte : 15 meter
Hoogte : 30 meter
Penwortel met stevige zijwortels
Lichtminnend/schaduwtolerant
Gemiddelde groei
Paardenkastanje is een vrij recente boomsoort in het West-Vlaamse landschap. Paardenkastanje is
afkomstig uit de Balkan. Vanaf de negentiende eeuw wordt de boom populair in stedelijke - en parkcontext. Je vindt ze er als solitair, als knotboom of als toegangsdreef (ook als zoom rond pleinen)
Slechts enkele voorbeelden tonen een meer landelijk gebruik van de soort. De toegangsdreef tot de
kasteelhoeve van het Bloemendalekasteel te Sint-Andries (Brugge) leunt nog aan bij de parksfeer.
De toegangsdreef tot de Spermaliehoeve te Sijsele toont niettemin toch een zuiver landelijk gebruik
van de soort.
We kunnen de soort dus geenszins als traditioneel bestempelen.
Daarenboven is er recent ook een infectie die de boom teistert. De larve van de kastanjemineermot vreet zich een weg door het bladgroen. De infectie zorgt voor bruinverkleuring van het blad,
vervroegde bladval en soms legt zelfs de volledige boom er het loodje bij neer.
Ook bodemcompactie is een andere bekende stressfactor.
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Palmboompje (Buxus sempervirens)
Breedte : 2 meter
Hoogte : 2-3 meter
Schaduwtolerant
Trage groei
Palmboompje is inheems in Wallonië. Hij komt van nature voor in warme, droge, stenige standplaatsen (op zuidgerichte hellingen op kalkhoudende lichte bodems) aan de Maas en in Belgisch
Lotharingen.
In Vlaanderen is de soort bijgevolg niet inheems.
Alle exemplaren in Vlaanderen zijn bijgevolg cultuurgoed.

We troffen Palmboompjes aan op

kerkhoven, in kloostertuinen, in tuinen en parken. De meeste zijn niet meer dan struikjes. Slechts
enkele grotere of oudere exemplaren werden aangetroffen.
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Palmboompje werd slechts één keer aangetroffen als knotboom(pje), namelijk op het kerkhof van
Oedelem (Beernem).
Palmboompje is bijgevolg wél streekeigen cultuurgoed, maar niet in een landelijke context (tenzij
nabij wat sjiekere boerderijen, herenhoeven, kasteelboerderijtjes, …).
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Plataan (Platanus x hybrida)
Breedte : 15 meter
Hoogte : 25 meter
Lichtminnend
Snelle groei
De oorsprong van de (Esdoornbladige) plataan is nog steeds betwist. Vele auteurs beschouwen deze
als een hybride tussen de Oosterse plataan (P. orientalis) en de Westerse plataan (P. occidentalis).
De Oosterse plataan is afkomstig uit ZO-Europa en ZW-Azië. De Westerse plataan is een soort van
Noord-Amerika.
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We troffen Plataan uitsluitend aan in stedelijke- en parkcontext, waar hij vooral vanaf de negentiende
eeuw aangeplant werd.
Het gebruik van de soort in de stad is niet onlogisch. Immers, verharde oppervlakken zijn voor
Plataan geen probleem en hij is tevens zeer tolerant voor luchtverontreiniging en voor strooizout, en
dus een prima stadsboom. Enkel te kalkrijke grond en een te hoge grondwatertafel zijn te mijden!
In de stad/in het park is het knotten of kandelaren van Platanen een gekende beheerstechniek
(dikwijls ten gevolge van ruimtegebrek).
Hoogstammen plant je altijd met een steunpaal, maar bij Plataan is dit extra van belang. In zijn jonge
jaren vormt de boom vrij snel een forse kroon. Door onevenwicht met zijn wortelstelsel zouden
jonge bomen zich zeer snel neerleggen. Om deze reden vertoont Plataan ook takbreukgevoeligheid
in zijn jonge jaren.
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Robinia (Robinia pseudoacacia)
Breedte : 15 meter
Hoogte : 25 meter
Vlakwortels
Lichtminnend
Snelle groei
Robinia is een uit het midden - en oosten van de Verenigde Staten afkomstige boomsoort. De soort
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was reeds in de Nederlanden ingevoerd in de 17de eeuw. Rond 1650 stond er een exemplaar in
de kruidtuin van Brussel. In de tweede helft van de 17de eeuw raakt hij stilaan ingeburgerd als
sierboom.
Vele waarnemingen in West-Vlaanderen onderschrijven dit gebruik :
• solitaire Robinia in parken en tuinen, kloostertuinen, op kerkhoven of bij kerken.
• Knot-Robinia op het kerkhof van Lo.
De soort heeft geen bijzondere bodemtextuurvereisten, wel een voorkeur voor lichtere gronden. Hoe
rijker de grond, hoe harder Robinia groeit, hoe groter ook het risico op takbreuk!
Stagnerend (grond)water wordt slecht verdragen.
Net als Plataan is de soort ook goed tolerant voor luchtverontreiniging en strooizout. Ook analoog
met Plataan : zonder steun gaat Robinia gegarandeerd scheefgroeien!
Robinia komt niettemin af en toe ook voor in oude houtkanten, en dit verspreid over bijna alle ecodis-
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tricten. Dergelijke brede verspreiding laat vermoeden dat het telkens om aangeplante exemplaren
gaat.
Reeds uit 1845 dateert een notitie van de soort in veekerende hagen (Oost-Vlaanderen).
Recent wordt Robinia in een positief daglicht geplaatst door imkers (als rijke nectarproducent).
Ook de kwaliteit van het hout (het kernhout wordt ingedeeld in de beste duurzaamheidsklassen!)
spreekt in het voordeel van de boom.
Maar : we kunnen geenszins over een traditionele soort in landschappelijke context spreken.
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Sneeuwbes (Symphoricarpos albus )
Breedte : 1,5 meter
Hoogte : 2 meter
Vormt wortelopslag
Onverschillig tov licht
Snelle groei
Sneeuwbes is afkomstig uit Noord-Amerika. De soort wordt in West-Europa aangewend sedert het
begin van de negentiende eeuw.
Hoewel Sneeuwbes ondertussen courant is in parken, bij bebouwing, etc, is dit in landschappelijke
context niet het geval (in Adinkerke werd de soort één keer op een oude houtwal in de duinen aangetroffen, de uitzondering op de regel, zeg maar …).
Als sierstruik kan de soort een zeer breed gamma aan standplaatsen aan!
In de volksmond wordt ze soms ook ‘Eierboom’ genoemd.
De soort wordt beter vermeden in een landschappelijke of traditionele context.
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Theeboompje (Spirea sp.)
Lichtminnend
209

Snelle groei
De meeste soorten van dit geslacht zijn ingevoerd vanuit Noord-Amerika. Iepspirea (Spirea chamaedryfolia) en Hertshooispirea (S. hypericifolia) zijn Zuid-Europese soorten.
Als cultuurgoed zijn een aantal soorten wellicht streekeigen te noemen in West-Vlaanderen.
Het herkennen van Spirea-soorten is zeer problematisch. De plant heeft een grote historiek (en
wellicht ook toekomst) van cultivars, en de soorten onderling durven al eens te kruisen. Enkel voor
de soort met de roze bloemen durven we te stellen dat het dikwijls om Spirea douglasii gaat.
Spirea of Theeboompje komt sporadisch voor in oude hagen rond boerderijen, steeds als sierelement
op een opvallende plaats in de haag zoals de hoek of naast het hek.
De soort heeft een breed sprectrum. Enkel te natte standplaatsen zijn af te raden!
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Zuurbes (Berberis vulgaris)
Hoogte : 2 meter
Gestelwortels
211

Lichtminnend
Snelle groei
Zuurbes is inheems in België. Het is een soort van kalkrijke bodems en warme, droge omstandigheden (een ‘ thermofiel’). In West-Vlaanderen kwam ze van nature wellicht niet voor. Recente
spontane vestigingen in de duinen zouden evt. vestigingen van de wilde soort kunnen zijn. De status
inheems ‘zou’ dus recent verworven kunnen zijn.
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Zuurbes werd in West-Vlaanderen slechts twee keer aangetroffen in oude hagen. De haag met
Zuurbes rond een boerderijtje, in de Dries te Assebroek is inmiddels gerooid voor de aanleg van een
nieuwe verkaveling.
In de haag te Assebroek was de Zuurbes vermoedelijk als sierelement gebruikt. Het is uitzonderlijk
dat hiervoor de wilde soort gebruikt wordt. Meestal verkiest men hiertoe de cultivar met de rood213

gekleurde blaadjes.
Het voorkomen van slechts twee vindplaatsen is wat té weinig om de soort als streekeigen cultuurgoed
voor het Houtland te bestempelen. Bizar is wel dat bronnen verschillende oude dialectbenamingen
citeren die verwijzen naar Zuurbes (Barbarine, Barberine, Barbarinekens en Kruisdoorn).
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Té ziektegevoelige soorten
olm, Gladde of Veld - (Ulmus campestris)
olm, Ruwe of Berg - (Ulmus glabra)
Breedte : 20 meter
Hoogte : 25 meter
Penwortel
Schaduwtolerant
Snelle groei in de jeugd, daarna vertragend
Omwille van hun ziektegevoeligheid voor de Iepenziekte (Olm en Iep zijn synoniemen!) hoort U ons
in deze gids geen reclame maken voor de aanplant van de Gladde - en de Ruwe olm, noch voor de
kruising tussen de beide, de Hollandse Olm (alhoewel het inheemse bomen zijn met daarenboven
een rijke cultuurtraditie in West-Vlaanderen).
Enkel voor de aanplant van Gladde olm in hagen of houtkanten valt nog min of meer een lans te
breken, zoals U hoger ook kon lezen (Gladde olm als één van de ‘klassiekers’).
De Gladde olm in boomvorm is sowieso géén lang leven beschoren.
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Té zeldzame soorten
roos, Beklierde heggen - (Rosa tomentella)
roos, Bos - (Rosa arvensis)
Egelantier (Rosa rubiginosa)
roos, Gewone vilt - (Rosa tomentosa)
roos, Ruwe vilt - (Rosa pseudocabriuscula)
roos, Vlaamse heggen - (Rosa corymbifera var. deseglisei)
roos, Stijl - (Rosa stylosa)
roos, Schijnhonds - (Rosa subcanina)
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Van de wilde rozen vond je in onze beplantingsaanbevelingen (‘het assortiment ‘minder gekend, toch
bemind’) alleen de Hondsroos (Rosa canina) en de Heggenroos (Rosa corymbifera) terug, omdat
deze twee de meest algemene rozen zijn. Alle overige bovenvermelde rozen zijn té zeldzaam, om de
aanplant ervan te veralgemenen. Voor deze soorten moet een individueel beschermingsprogramma
uitgewerkt worden, dat zich richt op de bescherming van de nog bestaande exemplaren, op de oogst
van betrouwbaar autochtone zaden en de aanplant van autochtoon plantgoed op geselecteerde
locaties.
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kornoelje, Gele (Cornus mas)
Breedte : 5 meter
Hoogte : 5 meter
Vlakwortels
Lichtminnend/schaduwtolerant
Gele kornoelje is inheems in België, maar waarschijnlijk niet in West-Vlaanderen. De soort komt
immers van nature voor op (kalk)rijkere bodems (de Maasvallei en de Voerstreek, en de Beuken- en
Haagbeukenbossen van de leemstreek).
De feitelijke waarneming van de soort is ruimer, maar dit is vooral te wijten aan cultuurgebruik
(cultuurhistorisch wordt de plant sinds lang gekoesterd omwille van zijn eetbare vruchten) en de
verwildering vanuit tuinen en parken.
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Gele kornoeljes in traditionele contexten zijn zeer zeldzaam in West-Vlaanderen. In oude teksten
worden ze wel vaker vermeld als vruchtboom, maar de precieze locaties zijn daarbij zelden genoemd.
Tegenwoordig treffen we ze alleen als tuin- en parkboompjes aan.
Er zijn dus eenvoudigweg té weinig bewijzen van een traditioneel, landschappelijk gebruik van de
soort.
Als tuin- of parkboom kan de soort echter perfect. De planttips voor dergelijke gevallen : de soort
kan een breed spectrum aan standplaatsen aan, met een voorkeur voor kalkhoudende grond, met
grovere textuur ; planten in of nabij verharde oppervlakte is niet aan te raden.
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pruim, Kers – (Prunus cerasifera)
Breedte : 5 meter
Hoogte : 7 meter
Lichtminnend/schaduwtolerant
Kerspruim komt uit Zuidoost-Europa en is bijgevolg niet inheems in Vlaanderen. De soort wordt
echter sinds lang als fruitstruik/-boompje of als onderstam gekweekt, en zou ook één van de
voorouders zijn van onze gedomesticeerde pruim.
Als oud cultuurgoed is het verrassend dat weinig locaties bewaard zijn. Er zijn nochtans literatuuraanwijzingen die aangeven dat de soort ooit veel algemener moet geweest zijn.
Kerspruim is nog te vinden als solitair boompje in tuinen, maar dikwijls gaat het niet om de wilde
vorm maar om de ‘nigra’ (met rode blaadjes en rode vruchten). Actueel is de sierwaarde van de
soort ook belangrijker dan de waarde als fruitboom.
Kerspruim is verder op een zeer beperkt aantal plaatsen gevonden in hagen/houtkanten. In Loker
en Dranouter gaat het duidelijk om verwilderde hagen. In Loker (Heuvelland) gaat het om een verwilderde haag rond een kasteel en ook in Dikkebus (Ieper) en Sint-Jakobskapelle (Diksmuide) komt
Kerspruim in een haag voor.
Momenteel komen alleen de West-Vlaamse heuvels en de Westhoek in aanmerking om de soort een
streekeigen status als cultuurgoed in hagen toe te kennen.
Mede omdat de wilde soort quasi niet aangeboden wordt op de markt, raden we de aanplanting
ervan niet aan, hoewel er zeker en vast toch een historiek in te ontwaren valt.
Prunus cerasifera verlangt een vruchtbare en vochthoudende grond.
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pruim, Heester- (Prunus x fruticans = Prunus spinosa x Prunus insititia)
pruim, Kroosjes- (Prunus domestica ssp. Insititia = Prunus insititia)
pruim, Kwets- (Prunus domestica ssp. domestica)
Deze drie taxa, vormen een haast onontwarbaar kluwen van veredelde pruimpjes, waarbij de wilde
Sleedoorn en de uit Zuid-Europa ingevoerde Kroosjes aan de basis liggen van een veredelingsproces, dat zich reeds sinds het Neolithicum voltrekt (het tijdvak, vanaf ca. 11.000 voor Christus, waarin
de mens evolueerde van jager-verzamelaar tot een ‘sedentaire’ levenswijze, gebaseerd op prille
vormen van landbouw). Immers, al in dit tijdvak worden in archeologische context pitten aangetroffen van Heesterpruim.
De grootte van de blaadjes en de vruchten, de mate van gedoorndheid en de gradatie van bitterheid
in de smaak van de vruchten maken een opsplitsing in de drie taxa mogelijk, maar een groot aantal
intermediairen zijn niet precies op naam te brengen, zeker niet wanneer men ze slechts bij één
veldbezoek kan waarnemen.
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Niettemin, zonder veel problemen kunnen we de drie taxa als archeofyten beschouwen.
Alle drie de soorten vinden we ook – min of meer – frequent terug in hagen en houtkanten.
Heesterpruim is daarbij het algemeenst, Kroosjes- en Kwetspruim zeldzamer. Vondsten in de haag
getuigen van een gebruik als veekering (meegeschoren), als vruchtboom of –struik (uitgroeiend).
Kwetspruim werd één maal uitzonderlijk als dominant aangetroffen als beplanting nabij bebouwing.
Als lokale benamingen hoorden we Bamispruimen, Bamis of Bamesse (de pruimpjes rijpen rond
Sint-Bamis - begin oktober). Ook Alteeze of Arteeze gelden als synoniemen voor Bamispruimen
(maar ook als synoniem voor nog andere pruimen). ‘Kwetshage’ is een toponiem uit Jabbeke, op de
rand van de Polders en de Zandstreek (de specifieke haag of houtkant waarnaar de site is genoemd
kon evenwel niet meer teruggevonden worden).
Recent onderzoek zou aantonen dat Heesterpruim onterecht als individuele soort geciteerd wordt.
Er zou geen genetisch onderscheid zijn met de gewone Sleedoorn. Heesterpruim zou niets meer
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zijn dan een genetische lijn binnen het geslacht Sleedoorn, die gekenmerkt wordt door grotere
vruchten dan de doorsnee Sleedoorn.
Kwetspruimen zijn wellicht de enige van de drie, die naar hedendaagse normen, nog lekker bevonden
worden. Van kwets vonden we smakelijke exemplaren te Koksijde, te Dranouter, te Loppem en te
Assebroek.
Mede omdat de soorten quasi niet aangeboden worden op de markt, raden we de aanplanting ervan
niet aan, hoewel er zonder twijfel een reële historiek van bestaat. Mocht je tocht beslag kunnen
leggen op de soorten, dan kun je de aanplanting ervan overwegen in hagen (als nevensoort) en in
houtkanten.
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Soorten mét cultuurhistorie, maar zonder rol in
hedendaagse beplantingen
220

wilg, Bittere (salix purpurea)
Duits rood of Amerikaantjes (Salix eriocephala)
Duitse dot (Salix dasyclados)
Gele wijmen (Salix x rubens var basfordiana)
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In de cultuur van grienden of ‘mandenmakerswilgen’ passeerden in het verleden een heleboel
wilgen de revue.
Enkel de Bittere wilg (ondersoort lambertiana) is inheems in Vlaanderen, maar die komt van nature
slechts voor op écht kalkrijke standplaatsen. Hierdoor is zijn natuurlijke verspreiding zeer beperkt
(bijna alleen langs de grote rivieren Leie, Schelde, Ijzer, …). Op deze plaatsen wordt de soort ook nu
nog teruggevonden.
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Daarnaast gebruikten de mandenmakers bijna uitsluitend cultuurwilgen, waaronder de ondersoort
van de Bittere wilg ‘purpurea’. Deze kende een ruimere geschiedenis van aanplanting dan zijn
inheemse broer, getuigen daarvan vondsten op omwallingen van boerderijen (Koolkerke), langs
akkerranden (Gistel), of aan de rand van beekjes (Torhout).
Ook Duits rood en Gele wijmen zijn traditionele mandenmakerswilgen.
Hoewel het hier gaat om cultuurhistorisch interessante relicten, verdient het géén aanbeveling om
de geciteerde soorten nu nog in beplantingen op te nemen.
Wél aangewezen is de bescherming van de resterende relicten, als cultuurhistorisch erfgoed. Alleen
de twee oudste mandenmakerswilgen (Katwilg en Amandelwilg), zijn opgenomen in de beplantingsaanbevelingen (‘minder gekend, toch bemind’).
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Lokale benamingen die geassocieerd worden met Bittere wilg zijn Leentjes, Lintjes, Lintjeshout
(mandenmakersbenamingen uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen). Ook ‘leerbant’ en ‘rode wissen’
worden met Bittere wilg in verband gebracht …
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Soorten, typisch voor het bos, en niet - of veel minder voor traditionele beplantingen
kers, Vogel – (Prunus padus)
Breedte : 8 meter
Hoogte : 15 meter
Vormt worteluitlopers
Lichtminnend/schaduwtolerant
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Vogelkers (niet te verwarren met zijn veel algemenere Amerikaanse tegenhanger - Amerikaanse
vogelkers : de bospest bij uitstek), is inheems en komt in West-Vlaanderen van nature voor in natte,
beekbegeleidende bossen, op de meeste bodemsoorten. Op dergelijke standplaatsen is de soort
streekeigen in de meeste ecodistricten, met de klemtoon op het Houtland.
Vanaf de 19de eeuw wordt de soort echter ook veel gebruikt in landschaps- en kasteelparken en
verwildering van daaruit bemoeilijkt het vaststellen van het autochtoon karkater.
In traditionele landschappelijke beplantingen is de soort zeer zeldzaam.
Vogelkers is slechts zeer uitzonderlijk aangetroffen in oude houtkanten, namelijk twee keer in het
Houtland en één keer in de Westhoek.
Vogelkers werd ook slechts enkele keren in een oude haag aangetroffen :
• een haag bij de laatste resterende boerderij van Dries te Assebroek (inmiddels gerooid voor
nieuwe verkaveling)
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• een haag te Loppem (Zedelgem)
• en een haag te Kemmel (Heuvelland), op de Kemmelberg.
De soort kan een breed sprectrum aan standplaatsen aan, mits ze voldoende voedselrijk zijn.
Typerend voor de natuurlijke standplaatsen is een hoge grondwaterstand, waarin laterale stroming
zit (bijvoorbeeld in bron en kwelzones, of in beekdalen).
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Planttips
het opstellen van je beplantingsplannen …
We kunnen onderstaande niet genoeg herhalen! Algemene regel : vergewis jezelf ervan dat de
standplaats geschikt is voor de soort die je wenst te planten. Louter en alleen de vaststelling ‘ik
woon in de zandleemstreek’ volstaat NIET als argument om te kiezen voor soort x of y. De detailkenmerken van de plantplaats zelf (nat? droog? in het volle licht? in de halfschaduw? grondsoort? …)
geven aan voor welke plant(en) U kunt kiezen. Hét credo ten allen tijde : zet de juiste plant op de
juiste plaats!
Gebruik daarom álle info uit deze gids om je beplantingsplannen finale vorm te geven (ook de standplaatsvereisten voor iedere individuele soort).

het planten zelf …
Aanplantingen kunnen al wel eens mislukken: planten slaan tijdens een droog seizoen slecht aan,
wildvraat, trage groei, noem maar op.
Veel kan vermeden worden door oordeelkundig planten. Hieronder enkele tips en vuistregels die
veel problemen kunnen vermijden!

Ouderdom van het plantgoed
In de handel wordt er onderscheid gemaakt tussen bosplantgoed en hoogstambomen. Bosplantgoed
is goedkoop. De planten zijn 2 tot 3 jaar oud. De hoogte varieert tussen de 60 en de 90 cm.
Bosplantgoed is vooral geschikt voor het aanplanten van hagen, houtkanten en hakhout.
Hoogstammen zijn merkelijk duurder; ze zijn 4 à 6 jaar oud en enkele meters groot. De stamomtrek
(op 130 cm opgemeten) wordt als maat opgegeven (vb. 6/8 cm; 8/10 cm). Dit plantgoed wordt vooral
gebruikt om bomenrijen of alleenstaande bomen mee aan te planten. Er zijn ook jongere hoogstammen verkrijgbaar in de handel. Hun stamomtrek is kleiner dan 6 cm en ze zijn nog niet opgesnoeid.
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Laat je niet nodeloos verleiden tot het aankopen van groter plantmateriaal. Je denkt tijd te kunnen
winnen, maar komt te dikwijls van een bedrogen reis terug
Jong plantgoed slaat in de regel veel beter aan. Dikwijls heeft na 2 tot 4 jaar het jongere plantgoed
zijn oudere soortgenoten bijgebeend in groei!

Transport en bewaring van plantgoed
Wanneer je het plantgoed van de kwekerij haalt, mag je de wortels niet laten opdrogen. Tijdens het
vervoer kun je de wortels beschermen door ze in een plastic zak te stoppen.
Eenmaal ter plaatse, en gesteld dat je niet onmiddellijk kan beginnen met planten, zit er slechts
één zaak op, de planten in te kuilen. Inkuilen betekent dat je de wortelkluiten van vele planten
samen in een ondiepe kuil zet en ophoopt met flink wat aarde. Net als bij het planten zelf ook even
aanstampen, zodat zo min mogelijk lucht rond de wortels aanwezig is. Op die manier zijn de planten
beschermd tegen uitdroging en evt. oppervlakkige vrieskou.

Wanneer planten?
Planten doe je wanneer de planten ‘in rust’ zijn (als de sapstroom is stilgevallen). Al naar gelang het
seizoen kan dit vanaf de tweede helft van november tot pakweg einde maart. Planten vóór de winter
is waarschijnlijk ideaal. Op die manier zijn de planten bij de start van het groeiseizoen direct mee.
En het groeiseizoen lijkt alleen maar te vervroegen …
Plant bij voorkeur bij zacht en vochtig weer. Wat valt te vermijden : felle zon, koude en droge oostentot noordenwind, te natte grond, (zelfs maar lichtjes) bevroren grond, sneeuw, …
Knotwilgen worden wel bij voorkeur in het voorjaar gepoot!
Theorie is echter maar theorie en soms dwingt de nood! Op gronden die in het plantseizoen te nat
staan, kun je het planten maar beter uitstellen tot wanneer het doenbaar wordt.
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Hoe aanplanten?
Bosplantgoed
Om aanplantingen van bosplantgoed een grote kans op slagen te geven, volgende suggestie van
aanpak :
1• Maak de plantplaats zo goed mogelijk vegetatievrij (graszoden verwijderen, etc.)
2• Knip de wortels van het bosplantgoed lichtjes bij (het verwonden van de wortels helpt om bij
de start van het nieuwe groeiseizoen sneller nieuwe wortelharen aan te maken)
3• Graaf het plantgat ifv het wortelstelsel
4• Verkruimel de grond beneden in het plantgat
5• Verkruimel de uitgegraven grond en vermeng deze grond met kompost
6• Plaats de plant in het plantgat met de wortels vrij opengespreid
7• Zorg dat bij het planten de wortel-stam overgang netjes gelijk met het maaiveld komt te staan.
8• Vul het plantgat geleidelijk op, terwijl je tussendoor ook de grond aanstampt (wakend over
puntje 7)
9• Bevestig desgevallend de plant aan een leidraad
Na het planten kan je de grond afdekken (met een laag houtsnippers of met speciaal daartoe ontwikkelde vergankelijke ‘boomplaten’. Deze laag onderdrukt kruiden en vermijdt concurrentie tijdens
de eerste groei.
De planten plaats je buiten het bereik van grotere grazers (paarden, koeien, schapen, geiten, …).
Bescherming tegen wraatschade door kleinwild bestaat in de handel in vele mogelijke vormen :
spiralen in zachte PCV, boomnetten, kokertjes in netvorm, etc., maar ook kippengaas kan volstaan
Hoogstamboom
Het aanplanten van een hoogstamboom vraagt meer werk en zorg.
1• Maak de plantplaats zo goed mogelijk vegetatievrij
2• Knip de wortels bij
3• Graaf het plantgat ifv het wortelstelsel
4• Verkruimel de grond beneden in het plantgat
5• Verkruimel de uitgegraven grond en vermeng deze grond met wat kompost
6• Plaats de plant in het plantgat met de wortels opengespreid ;
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7• Kijk ook eens naar de kroon van je boom. In sommige gevallen kun je er duidelijk uit aflezen
hoe de boom in de kwekerij geörienteerd stond. Indien zo, probeer dan deze oriëntatie bij de
heraanplant opnieuw te benaderen.
8• Zorg dat bij het planten de wortel-stam overgang netjes gelijk met het maaiveld komt te staan.
9• Boor het gat voor de boomsteunpaal (preferentieel ten Z/ZW van de boom, dwz in de overheersende windrichting)
10• Plaats de boomsteunpaal (kies voor onbehandeld hout ; diameter minimaal 8 cm ; gepunt ;
lengte 2,5 meter), minstens 70 cm diep, evt. dieper in functie van de kroonaanzet van de boom
11• Vul het plantgat geleidelijk op, terwijl je tussendoor ook de grond aanstampt. Schud de boom
tussendoor ook in kleine schokjes op zodat de aarde goed tussen de wortels dringt.
12• bevestig de boom aan de boomsteunpaal met elastisch en/of vergankelijk bindmateriaal in
een achtvorm
Als de bomen in een weide komen te staan, leg dan de graszoden niet terug op het plantgat. Leg in
de plaats wat stalmest/halfverteerde compost/houtsnippers rond de voet van de boom. Je verbetert
op die manier de watertoevoer naar de wortelzone , je voorkomt het uitdrogen van de grond, het
bloot komen van de wortels en vorstschade. Langzaam verterende compost of houtsnippers vormen
bovendien ook een voedingsbron voor de boom.
Schijnbaar in tegenspraak met het hogere, leert de ervaring dat hoogstammen beter aanpakken als
je ze plant in weiland. De verklaring is echter eenvoudig. Akkers drogen sneller én dieper uit. Dus
in weiland zijn de bomen beter gebufferd tegen grote droogte.
De planten plaats je buiten het bereik van grotere grazers. Vooral paarden, schapen, geiten lusten
de schors van jonge boompjes. Koeien lusten dan weer de jonge twijgjes. Veel dieren schuren zich
ook tegen bomen. Al naar gelang de plantlocatie kan boombescherming bijgevolg aangewezen zijn.
In de handel zijn hiertoe ‘boomharnassen’ verkrijgbaar. De ervaring leert echter dat de bomen
daarmee onvoldoende beschermd zijn tegen vooral de grote grazers (bomen worden scheef- of
omgeduwd).
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Een alternatief is een heuse boomkooi. Deze bestaat uit vier palen in vierkantsmotief rond de boom.
De hoogte ervan is aangepast aan de dieren in de wei (paard → koe → schaap/geit).
Deze boomkooi wordt aan bovenzijde gesloten, met onflexibele materialen (halfrondhout is zeer
geschikt) voor de stevigheid. De rest van de kooi kun je vormen met staaldraad of prikkeldraad.
Als de boomkooi goed geplaatst is, kunnen de dieren nog grazen tot aan de voet van de boom, maar
kunnen ze niet meer aan de stam zelf.
Knotbomen: poten of planten?
Populieren en wilgen kun je ‘poten’. Een ‘poot’ is niets meer dan een forse tak van de soort in
kwestie (iedere knotbeurt levert wel ‘poten’ op). Het materiaal om te poten vind je met een beetje
geluk dus vlakbij in de buurt.
Bij wilgen wel eerst controleren op de watermergziekte. Symptomen van de ziekte zijn uitdrogende
takken (‘verwelkingsziekte’) en een rond donker cirkeltje op een takdoorsnede.
Je neemt best een rechte tak van 2,5 tot 3 meter lang. Een diameter van 6 à 8 cm is voldoende.
Enkele verticale verwondingen aan de onderzijde zullen de tak helpen om sneller wortels te vormen
in de grond. Wanneer je de tak eerst enkele weken in het water legt, kun je op die manier ook al
wortelvorming induceren.
Poot de tak tot 1 meter diep in de grond en snoei het eerste jaar tot bijna boven alle zijtakken weg.
Na 3 tot 4 jaar kun je voor de eerste keer knotten.
Andere bomen die je als knotboom wil gaan onderhouden zul je als bosplantgoed of als hoogstam
moeten planten (Gewone es, Zwarte els, Zomereik, Haagbeuk, iep en linde).
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Beheren na het planten
Inboeten tijdens de eerste jaren
Tijdens de eerste jaren na aanplanting is er altijd wel uitval om velerlei redenen. Inboeten betekent
niets meer dan het snel vervangen van afgestorven plantgoed.
Na een twee-/drietal jaren is je aanplanting wellicht vertrokken en is inboeten niet meer nodig.

Snoeien
Snoeien vindt menigeen niet de meest aangename bezigheid. Je doet het in principe dan ook enkel
wanneer je er bij het ontwerp van je aanplanting zelf daadwerkelijk voor kiest. Door oordeelkundig
plannen waarbij je met kennis van
• de volwassen omvang van bomen en struiken
• de habitus van bomen en struiken
• de groeidynamiek van bomen en struiken
je plantschema’s hebt uitgewerkt, kan je immers een hoop nodeloos gesnoei achteraf vermijden.
Snoeien is niet enkel een lastige bezigheid, het dient dikwijls een veel nobeler doel, zoals:
• het nastreven van de gewenste eindvorm
| bij hagen : een massief van basis tot top
| bij hoogstammen : een rechte takvrije onderstam, een symmetrische kruin zonder dubbele
groeitop, …)
• esthetiek
• concurrentieel houden van soorten, wanneer de één van nature de ander zou gaan overwoekeren
• veiligheid (bijvoorbeeld het wegnemen van afgestorven takken of takken die elektrische draden
dreigen te raken).
• behoud van de vitaliteit van een struik of boom (knotbomen)
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Algemene regels
• Snoeien is in principe een winterse aangelegenheid (er is geen sapstroom en er is een lage
infectiedruk).
• Snoeien is sowieso de boom verwonden!  Probeer echter
→ het maken van grote wonden te vermijden. Denk je toch grote takken te moeten verwijderen,
| snoei dan een eind van de takaanzet weg om de wonde minimaal te houden.
| Begin met een inkeping aan de onderkant van de tak. Zaag daarna van bovenaf, maar
iets verder van de takbasis. Zo verhinder je dat de schors inscheurt
| Smeer dan grote wonden in met een wondbeschermingsmiddel dat tevens een schimmeldodend product bevat.
→ de snoeisnede altijd zo glad mogelijk te maken
| hoe properder de wonde, hoe sneller het herstel van de plant (afsluiten van de vaatbundels en vorming van wondweefsel ter hoogte van de bast)
→ te vermijden dat water zou kunnen blijven staan in de snoeisnede
| Water is immers een letterlijke ‘kweekvijver’, ook van infectie-organismen.

Snoeien van bosplantgoed ifv een haagvorm
Het gewenste eindbeeld van een haag is een gesloten massief van basis tot top. Hiertoe moeten
de planten op alle niveaus goed ontwikkelde zijtakken hebben. Dit eindbeeld krijg je zeker niet
steeds van nature. Iedere plant investeert immers het merendeel van zijn groei in de topscheut.
Zijvertakkingen induceren of versterken doe je bijgevolg door de topscheut in te korten tot net boven
een levensvatbare knop, die in het volgende groeizeizoen de nieuwe topscheut kan worden.
Ook zijvertakkingen kun je op een gegeven moment inkorten. De nieuwe vertakkingen op de zijtak
dragen ook nog verder bij tot het gewenste massief.
Een historische werkwijze met hetzelfde doel, bestond erin dat met mandemakerswissen een kruismotief in de haag gevlochten werd. Nadat de topscheut werd teruggesnoeid, werden allen zijtakken
schuin afgeleid langsheen dit vlechtwerk. Het doel is steeds hetzelfde. De dominante groei van de
topscheut terugzetten ten bate van de zijtakken.
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Er waren vroeger ook minder fijnzinnige werkwijzen. Zijtakken van de moederplant werden half
doorgehakt en schuin afgeleid. De werkwijze leverde een zogenaamde ‘plakhaag’ op. Een variante
op de werkwijze was de zogenaamde ‘kruishaag’. Daarbij werd de volledige stam van de moederplant schuin afgeleid (al dan niet na hakken), telkens in de andere richting, zodat een kruismotief
ontstond.

Snoeien van bosplantgoed ifv een hoogstam
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In tegenstelling tot de hoger beschreven aanpak ifv een haagvorm, wil je nu net wél de dominante
topscheut alle kansen geven. Je zijtakken (of toch deze onder de kruinaanzet) wil je dus temperen,
zonder ze echter direct onmiddellijk helemaal weg te snijden. Mocht je dit wel doen, dan is dit een
te sterke aanval op de integrale sapstroom van de plant.
Concreet! Tijdens de eerste jaren kort je de onderste zijtakken in tot op 20 à 30 cm van de stam.
Later kort je ook nieuwe zijscheuten vanop deze snoeivlakken in. Zo stuw je stapsgewijze de boom
de hoogte – en niet de breedte – in.
Op latere leeftijd, wanneer de kruinaanzet helemaal vertrokken is, kun je de zijtakken helemaal
wegsnoeien. De takvrije stam is finaal pakweg 1/3 van de totale hoogte van de boom.
Op jonge leeftijd hou je ook de eventuele vorming van een dubbele topscheut in de gaten. Deze is
immers ongewenst! Verwijder in dat geval de minst vitale scheut.

Scheren van hagen
Hagen kunnen in principe het jaarrond geschoren worden (je vermijdt uiteraard wel vrieskou).
De gevolgen van het scheren zijn echter anders al naar gelang het scheertijdstip.
Bij scheerbeurten in het najaar, de winter of het voorjaar, zal bij de start van het groeiseizoen of net
na de scheerbeurt een zeer sterke groeireflex (scheutvorming) optreden. Dit heeft te maken met de
groeicurve van de plant. In het voorjaar is de worteldruk hoog, de sapstroom sterk en investeert de
plant deze energie hoodzakelijk in lengtegroei. In deze fase zal de plant zeer sterk reageren op een
scheerbeurt (die tenslotte een ‘verwonding’ van de plant betekent).
Scheren op dergelijke tijdstippen is op zich geen probleem, maar het gevolg is wel dat de haag
hetzelfde seizoen nog scheerbeurten zal behoeven, als je haar strakke lijn wilt bewaren.
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Een zomerse scheerbeurt (juli – augustus) is een
ander verhaal. De plant investeert zijn energie nu
vooral in diktegroei en knopvorming. De scheutvorming vanop de snoeiwonden zal nu veel minder
sterk zijn.

Ook in het daaropvolgende voorjaar

krijg je geen reactie van een ‘plant in paniek’ (of
toch veel minder). De lengtegroei van het voorjaar
kan immers voortgaan op de scheuten van het jaar
ervoor
Hagen scheren is bijgevolg keuzes maken.
Wanneer heb ik er tijd voor? Hoeveel tijd heb ik
ervoor veil? Hoe strak moet voor mij de aanblik van
mijn haag het jaarrond zijn?
Hagen worden in dwarsdoorsnede best trapeziumvormig gesnoeid, met de brede kant onderaan. Op
die manier temper je al scherend de groeidominantie van de top en zorg je dat je haag ook onderaan
voldoende licht blijft vangen.
In sommige gevallen wordt de structuur van de
haag onderaan toch te open. Indien de haag bestaat
uit soorten die een hakhoutbeheer verdragen, dan
kan je ze tot op de grond afzetten en herbeginnen.
Dit lukt uiteraard niet met één individuele plant uit
de haag. Deze techniek kan je alleen toepassen
over een zekere lengte haag.
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Hakhoutbeheer
Hakhoutbeheer is de eenvoud zelve maar wel een lastige klus. Al naar gelang de soort (traagroeiers vs. snelgroeiers), het gewenste eindproduct of je persoonlijk gevoel, zet je de bomen/struiken
cyclisch tot tegen de grond af.
Mandenmakerswissen werden jaarlijks geoogst
Hakhout van Tamme kastanje voor palen wordt in korte cyclussen van 5 jaar geoogst
Hakhout voor brandhout wordt in zeer variabele cycli geoogst (Wilg of Zwarte els levert reeds
oogstbare stammetjes op vanaf 6-8 jaar ; Zomereik of Haagbeuk of Gewone es zet je best in langere
cycli af – 12 jaar).
Zorg voor een proper snijvlak dat bovendien schuin afloopt, waardoor water steeds van het snijvlak
kan afstromen. Zo vermijd je rot en allerhande mogelijke schimmelinfecties.
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Pas op : hakhoutbeheer werkt alleen maar als je het consequent toepast in gepaste cycli. Een
uitgegroeide hakhoutstoof die pakweg 20-30-40 jaar ongemoeid is gelaten, zul je waarschijnlijk niet
ongestraft kunnen oogsten. De plant is immers met de tijd ook zijn regeneratievermogen kwijtgeraakt. In zulke gevallen komt hakhoutbeheer neer op rooien, wat uiteraard niet gewenst is!

Knotten
De omlooptijd voor het knotten van knotbomen varieert sterk al naar gelang de soort (traagroeiers
vs. snelgroeiers). Wilgen kunnen al om de 5 jaar geknot worden. Zomereik of Gewone es hebben
al vlug omlooptijden van minimaal 8 jaar. In ieder geval: wanneer je te vaak knot, put je de boom en
zijn regeneratievermogen te snel uit, wanneer je niet vaak genoeg knot, dan wordt de boom te groot
en kan de kroon mettertijd onder zijn eigen gewicht openscheuren.
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Besteed ook steeds zorg aan de kwaliteit van het snijvlak. Net als bij hakhout zorg je voor een glad,
schuin aflopend snijvlak.
In het tweede groeiseizoen na het knotten heb je de keuze. Je kunt de knot zonder ingrijpen gewoon
laten doorgroeien. Een dergelijke knotboom is ecologisch de interessantste omdat hij in zijn wirwar
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van takken de meeste nestgelegenheid biedt aan
vele vogels van het buitengebied (wilde eend,
steenuil, …).
Je kunt echter ook kiezen voor optimale houtproductie. Dan dun je de talrijke nieuwe twijgen uit
tot 7 à 8 goed gespreide en ontwikkelde takken.
Met deze ingreep concentreer je de houtproductie
in deze twijgen, die bij het uiteindelijke knotten
vlotter en beter verwerkbaar hout zullen opleveren.

Snoeien van hoogstammen?
Hoogstammen laat je in de regel vrij in hun kruinontwikkeling. Al te dikwijls zie je dat er op dikwijls
zeer onoordeelkundige wijze gemorreld wordt in
de kruin van grote bomen. Zoiets is op zich een
aanslag op de vitaliteit van de boom en het resultaat
is meestal ook een zeer onnatuurlijke boomvorm.
Uiteraard zijn er uitzonderingen en zijn er situaties
denkbaar waarin bomen door omstandigheden in
hun vrije uitgroei ‘beknot’ moeten worden. Zet in
dat geval specialisten aan het werk, mensen die
met boomchirurgische precisie het beste kunnen
maken van een in wezen slechte ingreep!
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Ziekten en plagen
Ook bomen en struiken zijn onderhevig aan ziekten en plagen. Enkele oorzaken van ziekten en
plagen hebben we echter zelf in de hand :
• de verkeerde plant op de verkeerde plaats is vragen om problemen
• de plant ‘mismeesteren’ na aanplanting is vragen om problemen (verkeerde of te rigoureuze
snoei, etc.)
Een gebrekkige soortenkennis leidt te dikwijls tot verkeerde plantkeuze. En een verkeerde soortenkeuze leidt bijna automatisch tot slechte groei, grotere ziektegevoeligheid, etc.
Op zware kleigrond plant je nu eenmaal geen beuk, en zwarte els krijgt het per definitie moeilijk op
droge zandgronden.
Plant je een houtkant of haag met vlakwortelaars naast een akker, dan is iedere bodembewerking
opnieuw een aanslag op het wortelstelsel van je aanplanting, met alle mogelijke gevolgen voor de
groeikracht van je beplanting en de kans op infecties.
Met alle informatie uit de voorgaande hoofdstukken mag het echter met je plantkeuze niet meer
fout lopen!
Ook na het planten is de verdere plantverzorging uiteraard cruciaal!
Slecht uitgevoerde snoei kan funest zijn.
Rijd bijvoorbeeld ook niet te dicht naast beplantingen met zware landbouwmachines. Vooral hoogstammen kunnen flink last hebben van de daardoor veroorzaakte bodemverdichting.
Nooit vermijd je echter alle mogelijke ziekten en plagen. Hieronder citeren we enkele klassiekers
en wat je eraan kan doen.
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Watermergziekte bij knotwilgen
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Bij knotwilgen kunnen ernstige ziekteverschijnselen aangetroffen worden. In de praktijk spreekt
men van ‘taksterven’ of ‘watermergziekte’. Op de doorsnede van een geïnfecteerde tak zie je kringvormige bruinverkleuring. De oorzaak is een bacterie. Alleen de wilg is gevoelig voor de ziekte.
Het verwijderen van de boom is de beste remedie tegen mogelijke verder infectie. Heraanplanting
zonder risico op infectie gebeurt best met andere soorten die zich laten knotten zoals de Gewone es
of de Haagbeuk.
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Iepen- of olmenziekte
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De meeste verwoestende bomenziekte van de laatste decennia ontwikkelde zich bij de olmen en
kreeg er ook gelijk zijn naam door: de olmen- of Iepenziekte. Het gaat om een schimmel die in de
houtvaten van de boom groeit en de vaatbundels verstopt zodat de bovengronds afsterft (de Veldiep
kan opnieuw opschieten vanuit de wortels). De parasiet wordt overgedragen door de Iepenspintkever,
een insect dat onder de schors van de boom gangen boort. Het gros van de hoogstammige Iepen
in West-Vlaanderen ging door de ziekte reeds voor de bijl! Verdere uitbreiding van de ziekte wordt
bestreden door het vellen en verbranden van alle dode en zieke exemplaren.
De enige remedie tegen de ziekte is de boom tijdig kunstmatig te verjongen. De ziekte slaat
immers pas vanaf een leeftijd van pakweg 10 jaar toe als de stamdiameter zo’n 15 cm bedraagt.
Hakhoutbeheer of het beheer van iepen als haag, kan dus een infectie met de iepenziekte vermijden.
De Fladderiep blijft voorlopig gespaard, vermoedelijk omdat de Iepespintkever de boom in kwestie
niet lust.
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Bacterievuur of perenvuur
Erwinia amylovora is een bacterie die beter gekend
is onder de naam bacterievuur of perenvuur.
De ziekte veroorzaakt een plots bruinzwart
verkleuren, verdorren en verschrompelen van
bloesems, bladeren en twijgen tot zelfs de hele
boom. De symptomen lijken op een verschroeien
door vuur.
Perenrassen zijn het meest gevoelig, maar ook
appelvariëteiten, meidoorn, Gewone lijsterbes,
Kweepeer

en

de

sierstruiken

Vuurdoorn,

Dwergmispel en Cotoneaster zijn gevoelig en
bijgevolg potentiële infectiebronnen.
Drastisch ingrijpen is de enige remedie. Zieke
delen van planten – of gehele planten – verwijderen en verbranden. Voor de zekerheid verwijder
en verbrand je steeds best ook een halve meter
gezond hout mee!
Doordat commerciële fruitbedrijven zeer beducht
zijn voor de ziekte is het in de gaten houden van
mogelijkse dragers van de ziekte een must!
Hoewel een rechtstreeks verband tussen pakweg
meidoornhagen en infecties in boomgaarden nooit
is aangetoond, is het hanteren van voorzorg toch
aangewezen. Hiermee bedoelen we geenszins dat
de historische heksenjacht op de meidoorn terug
open gesteld moet worden. Wel moet iedereen,
die waardplanten te beheren heeft, waakzaam zijn.
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De kans op besmetting van meidoornhagen kan je sterk inperken door te snoeien vóór de bloei.
Minder bloei betekent immers minder insectenbezoek en dus een verminderde risicofactor van
besmetting (hoewel ook de snoeiwonden zelf een risicofactor voor verspreiding van de ziekte zijn).
Om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beperken, snoei je de haag enkel tussen 1 november
en 1 maart.
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Witziekte
Verschillende soorten bomen en struiken (Veldesdoorn, jonge Meidoorn, jonge Zomereik, …) hebben
wel eens te maken met witziekte. Zelden tot nooit echter in die mate dat de planten echt bedreigd
worden. Op de bladeren van jonge scheuten verschijnt er een witte schimmelpluis die zich in de
zomer gaat verspreiden. Wanneer ook de laatste bot van een scheut aangetast wordt, dan krijgt de
volledige jonge scheut af te rekenen met witziekte. Deze aangetaste scheuten zullen nooit vruchten
dragen en vormen ook een bron voor nieuwe infecties.
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Wat met de houtopbrengst?
Dat hoogstambomen een toekomst hebben in de houtverwerkende industrie, hetzij als zaaghout,
hetzij als pulphout, staat buiten kijf. Daarover zullen we het hier dus niet hebben. Waarover dan
wel? Wel, over de meer ‘huis, tuin en keuken toepassingen’ van hout …
Vele van de oude gebruiken met hout als geriefhout (stelen, assen, manden, klompen, …), liggen
achter ons. Anderzijds zijn er vandaag de dag ook nieuwe toepassingen van hout opgedoken. Een
greep uit de mogelijkheden …

Houtopbrengst als geriefhout : enkele hedendaagse toepassingen
Weidepalen van tamme kastanje of zomereik
Hakhout van Tamme kastanje levert zeer kwalitatieve weidepalen op, waar trouwens al een zeer
groot commercieel circuit rond bestaat, dat vooral teert op Franse hakhoutbossen. Tamme kastanje
heeft van alle inlandse hout de langste levensduur in de bodem, vandaar dit gebruik.
Ook gekloofde zomereik is zeer duurzaam voor toepassingen in de grond.

Wilgentakken voor vlechtwerk
Tuinpanelen van geweven wilgentakken zijn verkrijgbaar in de handel! Waarom zou je zelf niet eens
aan het knutselen gaan?

Houtopbrengst als brandhout
Je kunt het hout natuurlijk ook verbranden, al verbiedt het veldwetboek om vuur te maken in open
veld op een afstand van minder dan 100 meter van huizen, stallen, bossen, heiden, hagen, boomgaarden, graan, stro en dergelijke. Op vele plaatsen is het gewoon verboden om vuur te maken. Maar
de gezellige warmte van de open haard of de houtkachel is nog altijd toegelaten … Heb je zelf geen
houtkachel, dan vind je misschien een buur of een particulier die brandhout wil kopen.
Zeer recent zijn de verwarmingsketels die niet gevoed worden door fossiele brandstof, maar door
hout. Kleinere ketels voor huishoudelijk gebruik werken meestal op speciaal daartoe geproduceerde
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houtpellets (geperste houtvezel).

Grotere ketels voor grotere toepassingen werken op grover

materiaal (houtsnippers). Het principe is telkens hetzelfde. De verbrandingsketel wordt met een
vijzel gevoed vanuit een voorraadvat hout (dat uiteraard tijdig bijgevuld moet kunnen worden).

Houtopbrengst als bron van nieuw plantgoed
De grotere takken (streeflengte minstens drie meter) van wilgen en populieren kun je gebruiken als
pootgoed om bestaande bomenrijen aan te vullen.

Houtopbrengst : cruciaal in een volledig composteringsproces
Onderhoud van houtige kleine landschapselementen betekent per definitie een pak klein snoeiafval.
Nu is hout onmisbaar in een goed composteringsproces. Als droog en structuurrijk materiaal
bevordert het de interne beluchting van de composthoop en de afbraak ervan levert de bouwstenen
voor de vorming van humus.

Houtopbrengst als afval: mogelijkheden tot natuurvriendelijke aanwending
Gehakseld hout als bodemdeklaag
Hakselhout als energiebron wordt pas zinvol als je voldoende volumes kunt produceren. Kleinere
hoeveelheden zullen meestal niet hun weg vinden tot bij een houtgestookte verwarmingsketel. Deze
kunnen nog altijd dienen als bodemverbeteraar, als deklaag in plantsoenen of zelfs voor paden, als
een natuurlijke bestrijding tegen opkomend onkruid.
Let wel, houtsnippers betekenen ook een trage verrijking van de bodem. Teveel gebruik ervan kan
op termijn leiden tot de vestiging van zogenaamde ruigtekruiden (dominante planten in voedselrijke
situaties), waarvan de brandnetel het bekendste voorbeeld is.

Takkenhopen
Met fijne en onbruikbare takken kun je een takkenhoop (of -mijt) of een houtril (of takkenwal) bouwen.
Beide zijn nette en goedkope manieren om snoei- en ander hout te verwerken. Tegelijk steek je de
natuur een handje toe, want dood hout brengt leven! Zeer vele micro-organismen die teren op dood
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organisch materiaal, komen tot ontwikkeling. Daar profiteren op hun beurt vele insecten van, en nog
eens later de vogels, etc. Daarenboven creëer je een perfecte schuilplaats voor nesten, holen, etc.
Een takkenhoop spreekt voor zich, bij een houtril wordt het hout geschikt tot een muurtje. Je legt
takken in de lengte op elkaar tussen geschrankte verticale palen, tot max. 1,5 meter hoog. Onderaan
leg je de dikkere takken.
Beide systemen ‘leven’. De stapel zal immers na verloop van tijd door vertering inzakken, zodat
plaats vrijkomt voor nieuw materiaal.
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