NAAM

Beschrijving

opp

Amerikaanse eik

brede eik met grote bladeren; relatief kort levend 20x20

Amerikaanse vogelkers

rijk bloeiende prunus met bessen; heeft op
zandgrond neiging tot woekeren

Appel-, peren- en pruimenbomen

worden voor € 3 per stuk als laagstam 3 jaar
oude boompjes door kwekers ter beschikking
gesteld

3x3

Beuk

monumentale boom; maakt beukennootjes

20x20

Boswilg

rechtopgaande wilgenstruik met de mooiste
katjes om elk jaar te snoeien/in vaas te zetten;
katjes hebben ook veel stuifmeel voor bijen

Hoogte3 in x jaar

15

4x4

categorie leeftijd

15 stad

OOGST/HERKENNING IN DE WINTER

OOGSTTIPS

wortels minstens 10 cm onder plaatselijk talrijk, kan dominant worden, levering
de grond
en planten in overleg met beheerders.

lijkt sterk op zomereik + let op moederbomen in
de buurt

zaait uit via eikels rondom de moederboom, en
via Vlaamse Gaaien

invasieve exoot, wordt niet geleverd

invasieve exoot, wordt niet
geleverd

invasief OP ZAND, PAS OP

te veel afleggers; glanzende bladeren, zwart
gespikkelde prunis schors, sterke geur bij
krabben aan bast.

wel oogsten, niet doorplanten.

op zonnige luwe locatie losstaand

planten in 40 x40 x40 cm kuil
met losse grond verrijkt met
compost

gewild, maar niet talrijk

nvt

nvt van kwekers

lange knoppen; gladde bast

zeer makkelijke uitzaaier

mooie katjes; groeit omhoog

takken wortelen in de grond

dunne lange groene takken; klimroos

zaait en afleggers

kan allemaal

30 invasieve exoot, wordt niet geleverd
niet te nat en met goede plantgrond voorzien
liefst met boomspiegel en jaarlijks mest en
30 snoeibeurt

3 fruit

3

Biotoop

100 Alle bodems behalve veen

15 stad

6

Plantlocatie - alleenstaand/aan rand/
Plantinstructie
in bos of haag/schaduw of zon

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond
wordt meestal geleverd als
'slieten'van 1-3 m lang die zelf
wortelen; steek zo diep
mogelijk 40-60 cm in de grond
liefst tot bodemvocht; en liefst
vanaf half feb tot eind maart.
bosrand heeft voorkeur; kan ook los en Minder kans in nov/dec op
bulk
in bos
aanslaan

25

15 inheems

4x4

6

5 inheems

40 boom vormend tot ca 6-8 m; vochtig en droog

Bosroos

bosroos = klimroos; met vrij klein bloemen en
kleine rozenbottels

1x1

3

5 inheems

10 alle bodems

bosrand/ haag

wortels minstens 10 cm onder
gewild, maar niet talrijk
de grond

Budleia/ Vlinderstruik

struik met lange paarse bloemtrossen die veel
vlinders en andere insecten aanlokt als
nectarplant

2x2

3

3 stad

20 alle bodems

losstaand planten

wortels minstens 10 cm onder
gewild, maar niet talrijk
de grond

vereist niet alles blad; schilferige bast

zaait

bosrand

wortelstokken met
groeischeuten geheel vlak de
onder grond plaatsen

groeit over bomen heen; droge schilferige bast;
zeer lang

zeer eenvoudig te stekken uit uitgebreid vertakt
wortelnetwerk

bos

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond

spar, naalden bij elkaar; ruikt naar sinaasappel;
60 m hoge boom volwassen

Zeer makkelijke uitzaaier

maakt vele wortelstokken en scheutel; lage
takdoorns; grijs gekleurd

verzamel wortelopschot

Clematis of bosrank of liaan der Ardennen

klimplant die 10- 20 m per jaar kan groeien over
bomen aan de bosrand tot een soort laken

Douglas spar

hoogste boom in Nederland; prachtige spar;
vooral op zandige grond

4x4

Duindoorn

zandgrond; vrouwelijke exemplaren met oranje
eetbare bessen na 5 jaar

3x3

Egelantier

mooie roze bloeiende en geurende roos

20x20 m

1-mrt. bosrand

15

3

300 droog voedselarm/zand

10 stad/duin

15 duinzand of zandige locatie; droog en vochtig

4 inheems

3

kan los of in bosplantsoen en haag

30 alle bodems

Droog
100 bos

60 m!

2x2

200 droog zandig

Veelvoorkomendheid

maakt worteluitlopers en legt makkelijk wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
zand vast
de grond

zaait via bottels; rozen hebben
gewild, maar niet talrijk
slechte wortels;

solitair of bosplantsoen

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond

50 alle bodems

solitair, bosrand of bosplantsoen

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

zwarte knoppen in de vorm van geitenhoeven;
zaait makkelijk uit
gladde bast
prunusachtige met niet gadde bladeren; in de
winter niet of nauwelijk van Amerikaanse
vogelkers te onderscheiden die gladde
glimmende bladeren heeft en zwarte schors met
stippels; maakt makkelijk afleggers + aparte geur zaait en verzamel afleggers

40 alle bodems

solititair, bosrand of bosplantsoen
maak rijen in een fruithoek met ander
zacht fruit; let op de plant 'loopt'; na
een jaar of 5 is de oude grond uitgeput
en verplaatst de kloon zich van het
centrum af

niet planten, invasieve exoot

teveel wortelopschot

wortelopschot is makkelijk te oogsten, niet
doorplanten!

wortels minstens 10 cm onder
de grond met verrijkte losse
plaatselijk talrijk
grond

verspreidt zich met wortelstokken in klonen

verzamel wortelopschot

wortels minstens 10 cm onder
gewild, maar niet talrijk
de grond

let op volwassen bomen in de buurt

zaait

kleinstruikje; bloeit mooi in maart; eetbare
vruchten in aug/sept; rest jaar onopvallend

afleggers (zelden)

struik; mooie katjes

takken wortelen in de grond

dikke groene knoppen

zeer makkelijke uitzaaier

slieten van knotbomen; goudkleurige takken in
de winter

verzamel door eenjarige takken te
knotten(slieten)

groeit uit takken/slieten en wortelop schot

takken als slieten te knotten en wortelopschot

Europese Vogelkers

Fluweelboom

maakt zeer grote bladeren; vormt
worteluitlopers; heet ook azijnboom door
vruchten; rode bloemen

Framboos

geeft 2 oogsten per jaar mits juist gesnoeid; de
plant breidt zich uit met wortelstokken ( jaarlijks
50- 60 cm)

0.2*0.2

1

1 fruit

Gelderse roos

bloeiende struik met felrode bessen, die lang
blijven hangen voor vogels

3x3

3

4 inheems

Gele kornoelje

bloeit opvallend geel in februari/maart; eetbare
vuchten in sept

3x3

4

15 inheems

Geoorde Wilg

struikvormige wilg; blad heeft deel v/h jaar
oortjes aan bladvoet; redelijk mooie katjes

10x10

15

15 inheems

80 struik; vochtig en droog

bosrand of solitair

Gewone esdoorn

gevingerd blad; geel bladherfst; dubbel
helikopterzaad

10x10

15

15 inheems

80 droog/nat overal

overal

Goudwilg

grote boom; houdt van waterkant; bij regelmatig
knotten: 250 jaar

10x10

30

10 inheems

80 variëteit van grijze wilg

Grauwe abeel

altijd groene naaldboom; uilen zitten er graag in;
voorkeur voor zandgrond

10

20

20 inheems

100 overal

Grove den

altijd groene naaldboom; uilen zitten er graag in;
voorkeur voor zandgrond

10

20

Droog
20 bos

10

6

Haagbeuk

10x10

40

20 inheems

4x4

10

10 inheems

1x1

4

5x5

Hazelaar

meerstammige struik; hazelnoten na 10 jaar;
t.b.v. zelf eten, spechten, muizen, eekhoorns,
etc.

Hollanse Iep

hollande iep; snelgroeiende hardhouten boom;
bloeit voordat hij blad krijgt; goed windbestendig 10x10

Hollandse linde

langstlevende boom in Nederland; belangrijkste
honingleverancier voor insecten

20x20

Hondsroos

rozenstruik met grote bloemen; geurt niet; wel
veel rozenbottels

2x2

Hop

klimplant met mannelijke en vrouwelijke
exemplaren; met de bloem wordt bier gehopt
(bittere smaak); jonge wortels zijn een
delicatesse (duurste groente wereldwijd)

Hulst

altijd groene loofboom; mooie decoratieve rode
bessen met kerst + voor vogels en insecten

Japanse rode kornoelje

sierstruik met vuurrode takken vooral in de
winter

Japanse wijnbes

zeer lekker braamsoort met vruchten in juli

10x10

15

10x10

bosrand of solitair

wortels minstens 10 cm onder
gewild, maar niet talrijk
de grond
wordt meestal geleverd als
'slieten'van 1-3 m lang die zelf
wortelen; steek zo diep
mogelijk 40-60 cm in de grond
liefst tot bodemvocht; en liefst
vanaf half feb tot eind maart.
Minder kans in nov/dec op
bulk
aanslaan

overal

100 droog voedselarm/zand

bos op zandgrond

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond

2 naalden bij elkaar

zeer makkelijke uitzaaier bv op heide

10 inheems

250 kan overal ; voorkeur zandig

overal

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

als beuk maar met kleine bladknoppen

zaait soms uit

10 inheems

50 alle bodems; bosrandplant

overal

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

rechte bruine takken + grote knoppen

opkweek uit hazelnoten of zaait uit; soms
wortelopschot

alle bodems

overal

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

kenmerkende visgraadvertakking van takken en
bladeren in 1 vlak; maakt veel wortelopschot uit
zaait en wortelopschot
volwassen bomen

overal

wortels minstens 10 cm onder
de grond

Solitair of bosrand

wortelstelsel zwak; extra zorg
Gewild, maar niet talrijk
en compost geven

bosrand/heg

wortel stekken met
groeipunten in graven 10 cm
onder de grond; makkelijke
groeier

bos/heg/solitair; overal met voorkeur
voor zandig; droog

inheems

400

800 alle bodems

2

3 inheems

20 alle bodems

2

bosrand of solitair

200

15 inheems

2

1x2

25 allebodems

25

5

4

5 allebodems

invasief, PAS OP

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond
wordt meestal geleverd als
'slieten'van 1-3 m lang die zelf
wortelen; steek zo diep
mogelijk 40-60 cm in de grond
liefst tot bodemvocht; en liefst
vanaf half feb tot eind maart.
Minder kans in nov/dec op
plaatselijk talrijk
aanslaan
wordt meestal geleverd als
'slieten'van 1-3 m lang die zelf
wortelen; steek zo diep
mogelijk 40-60 cm in de grond
liefst tot bodem vocht; en
liefst vanaf half feb tot eind
maart. Minder kans in nov/dec
plaatselijk talrijk
op aanslaan

20

19

3x3

300 Vochtig en droog incl. moeras en veen

5 stad

idemhondsroos; alleen aan de appeltjesgeur van
bladeren te determineren; let op volwassen
zaait
struiken in de buurt

solitair of bosrand

30 alle bodems

grote rechte boom; statig; laat in blad, vroeg
kaal; zaden als enkele helikoptertjes
mooie witte bloemtrossen in april; 1/10 jaar
spectaculaire spinselmotvraat; bessen; woekert
niet als Amerikaanse vogelkers; zelfde
kenemerken als AM vogelkers, maar met doffe
en niet glanzende bladeren

Es

gewild, maar niet talrijk

1 bosrand

20 inheems

4 stad

1 fruit

vochtige plekken

20 alle bodems

500 zandige bodems met kiezel

40 superrode takken; decoratief

10 lichte grond;

kenmerkende roos met gekromde doorns

zaait

eenjarig;

zeer eenvoudig te stekken uit uitgebreid
ondergronds vertakt wortelnetwerk; tientallen tot
100den stekken van 1 moederplant

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

altijd groen stevig blad met stekels

zaait en maakt op zand afleggers

heg

wortels minstens 10 cm onder
verkrijgbaar via kwekers
de grond

zeer rode takken

afleggers afsteken

opbinden op draden tussen palen;
oogst juli

vormt net als braam aan einde
takken nieuwe planten als die
de grond raken; in maart of
gewild, maar niet talrijk
april scheiden en verplanten

rode takken met veel doorns; braamachtige;
alleen uit kweekstek

stekken aan einde eerste jaar (takken) en zaait

sneihout begin maart kan als
stekken die in de grond
wortelen met extra zorg; of
afleggers verplanten

gewild, maar niet talrijk

nvt

stukjes stengel met wortel
ondiep ingraven

gewild, maar niet talrijk

Josta bes

kruising tussen zwarte bes en kruisbes; grote
zwarte kruisbessen in een trosje; grote brede
stuik; ruimplanten in fruithoek

2x2

2

2 fruit

10 alle bodems

in fruittuin as heg bijv.

Kamperfoelie

lange smalle bladeren; mooie katjes; flexibele
takken; goed voor vlechtwerk bijv. hutten van
wilgentenen

4x4

4

4 bosrand

30 alle bodems ; liefst zandig

Kardinaalsmuts

mooie roze/oranje bessen ; kans op stippelmot
in mei; in juni weer OK

3x3

4

5 inheems

50 duinzand

bos en bosrand; klimplant
duin- en zandgrond heeft voorkeur en
zaait daar makkelijk uit en maakt
afleggers; maar uitplanten op andere
droge bodems kan ook

gewild, maar niet talrijk

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

planten houden bladeren; klimplant om stammen zeer eenvoudig te stekken uit uitgebreid vertakt
(maakt wandelstokken door afklemming)
wortelnetwerk en afleggers
verzamel afleggers; maakt er zeer veel; elk
stukje met wortels kan afgeknipt worden;
hele mooie wortels; groene takken met 4
tientallen per plant soms bij over de grond
kurklijstjes erlangs
krioelen

vochtige bodems en veen

wordt meestal geleverd als
'slieten'van 1-3 m lang die zelf
wortelen; steek zo diep
mogelijk 40-60 cm in de grond
liefst tot bodem vocht; en
liefst vanaf half feb tot eind
maart. Minder kans in nov/dec
bulk
op aanslaan

struik; vochtig en droog

takken wortelen in de grond

Bos en solitair

wortelopschot ingraven

wortelopschot

verzamel wortelopschot rond volwassenbomen;
die sommige exemplaren massaal maken

bosrand

wortels minstens 10 cm onder
gewild, maar niet talrijk
de grond

lastig; herkennen via moederplanten

zaalingen rond moederstruiken

fruittuin/heg

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

rijkgestekeld struikje; maakt ook vele afleggers

verzamel afleggers

bos of solitair

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond

naaldverliezende naaldboom met bosjes
naalden bij elkaar

zaait makkelijk uit op zandgrond

grote donkergroene bladeren; onmiskenbaar

wel oogsten, niet doorplanten

groenblijvende wilg met glanzend blad

takken verzamelen van moederboom (knot) of
zaailingen

Katwilg

lange smalle bladeren; mooie katjes; flexibele
takken

4 x4

Kaukasiche vleugelnoot

zeer grote boom; snelgroeiend; decoratief

30x30

Krentenboompje

rijkbloeiend met veel vruchten voor vogels;
eetbare bessen; decoratief in herfst met rode
bladeren

3x3

4

Kruisbes

in juni/juli groen of rode kruisbessen of
klapbessen

1x1

1

Lariks

naaldverliezende naaldboom; hars levert
lampolie; zaden zeer aantrekkelijk voor
overwinterende sijsjes en andere zaadeters

Laurierkers/Portugese kers

altijd groene struik met grote glimmende bladen;
goed snoeibaar als heg; bij niet snoeien krijgt
2x2
deze bloemen en bessen

3

Laurierwilg

altijd groene wilg met glanzend blad

4x4

5

10 inheems

30 vochtig/nat

solitair als knotwilgen in rij

niet planten, invasieve exoot
INVASIEVE EXOOT
wordt meestal geleverd als
'slieten'van 1-3 m lang die zelf
wortelen; steek zo diep
mogelijk 40-60 cm in de grond
liefst tot bodemvocht; en
lieifst vanaf half feb tot eind
maart. Minder kans in nov/dec
plaatselijk talrijk
op aanslaan

Liguster

de standaard heggenstruik; goed te snoeien;
altijd groen; maakt witte bloemen en zwarte
bessen (als hij niet te rigoreus gesnoeid wordt)

1x2

3

4 inheems

50 alle bodems

heg en bosrand

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

groen blijvende struik met kleine gladde
bladeren

zaait makkelijk en maakt ook makkelijk afleggers

Lijsterbes

kleine boom met grote bloemschermen en
feloranje bessen

solitair, bosrand, heg

wortels minstens 10 cm onder
de grond; met penwortel kan
gewild, plaatselijk talrijk
dat 50 cm diep zijn

lichte bast met kenmerkende roodachtige
wortels in buurt van moederbomen; en zwarte
'knop'tufjes

zaait

Meidoorn

belangrijkste haagstruik; bloeit zeer veel en ook
veel bessen; schuilplaats; zeer goed te snoeien

takdoorns; zaailingen met diepe fijne penwortel
+ grijze stam

zaait uit

Noorse esdoorn

noordelijke vorm van de gewone esdoorn; maple
8x8
leaf!; rode i.p.v. groene winterknoppen

Oostenrijkse den

altijd groene naaldboom; uilen zitten er graag in;
voorkeur voor zandgrond; fijnere naalden dan
grove den

Paardenkastanje

witte paardenkastanje; mooie bloemen in april
en in herfst kastanjes

25x25

20

Prachtframboos

bosplant met mooie paarse bloemen; geen
bessen

0.5x0.5

1,5

1 droogbos

Ratelpopulier

populier; groeiplaats droog en nat; bijv.
rivierduinen en rivieroevers

10x10

20

Robinia

rijkbloeiende valse acacia met doorns; levert
tropische hardhout kwalitieit

10x10

20

10 inheems
niet
inheems ;
wel zeer
20 waardevo
l

Rode Kornoelje

bloeit witte bessen (niet eetbaar voor mens);
lage struik; kan op klei woekeren; maakt
makkelijke afleggers

3x3

3

1,5

Ruwe berk

de gewone rode bes; maakt makkelijk afleggers 1x1
de karakteristieke witte berk van Nederland;
houdt van vochtige grond; heksenbezems; zeer
winterhard; niet snoeien na 31 december (bloedt
5x5
dan dood)

Sleedoorn

stekelige struik; bosrandplant; bloeit massaal in
april; veel nectar; oervorm van blauwe pruim;
bessen eetbaar maar (trekkebek); wel jam en
wijn van te maken

3x3

4

Sneeuwbes

witte oneetbare bessen in winter;
(exoot)sierstruik

1x1

1,5

Sneeuwbal

witte oneetbare bessen in winter;
(exoot)sierstruik

2x2

3

Spaanse Aak/Veldesdoorn

kan als boom of haag; nestelgelegenheid;
helikopterzaad'

4x4

12

10 inheems

Tamme kastanje

levert eetbare kastanjes en hout; heeft hardhout
15x15
kwalitieit (ongeschilderd 25 jaar buiten)

20

20 fruit/noten

Taxus

venijnboom; altijd groen; goed te snoeien; levert
2x3
taxol (kankermedicijn) en bessen voor vogels

Veld iep

struikvormige iep; goed windbestendig; mooie
kurklijsten op takken

Rode Ribes

4

25

10

4 x4

10x10

20

6

4 inheems

15 stad

15 inheems

4 fruit
niet
inheems;
30 droog bos

5 stad

10 inheems

Vijg

veredelde vijg; 1 of 2 oogsten per jaar;
winterhard

Vuilboom

zeer bijzonder boompje: waardplant voor
boomblauwtje en citroenvlinders; bloeit lang en
heeft ook lang bessen voor insecten en vogels;
medicinale toepassingen; onopvallend

Walnoot

bloeit vroeg in het jaar; kans op vorstschade;
notenpas na 15 jaar; best als solitaire planten;
remedie tegen insecten

Waterwilg of Grauwe wilg

struikvormige wilg met grote katjes die breeduit
groeit; voorkeur voor groei in het water of aan de
5x5
oever

100 alle bodems

40 zandgrond

20 alle bodems

150 droog voedselarm/zand

50 alle bodems; voorkeur zandig

haag, bosrand

50 alle bodems; zandig voor keur

15

15 inheems

100 alle bodems; bosrandplant

solitair, bos, bosrand, heg

25

15 inheems

250 droog/nat overal;

bos; solitiar

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond

dikke rode knoppen

zeer makkelijke uitzaaier

bos

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond

2 naalden bij elkaar fijner en korter dan grove
den

zeer makkelijke uitzaaier

bos; solitiar

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

zeer dikke winterknoppen met kleefstof
eromheen

verzamel gekiemde kastanjezaailingen rond
moederbomen

als framboos in wortelstokken klonen met
stevige doorns

worteluitlopers/stekken verzamelen rond te
handhaven moederplanten

moeilijk; je moet de zomersituatie kennen

slieten verzamelen van (knot)bomen

12

15 stad

80 droog voedselarm/zand

150 alle bodems

100 vochtige bodems

bos of solitair

wortels minstens 10 cm onder
zeldzaam
de grond
wordt meestal geleverd als
'slieten'van 1-3 m lang die zelf
wortelen; steek zo diep
mogelijk 40-60 cm in de grond
liefst tot bodemvocht; en liefst
vanaf half feb tot eind maart.
Minder kans in nov/dec op
plaatselijk talrijk
aanslaan

200 alle bodems

bos of solitair

wortels minstens 10 cm onder
gewild, maar niet talrijk
de grond

moederboom diep gegroefde bast met rechte
doorns

soms zaailingen of wortelopschot van
moederbomen

10 zand

bos , bosrand

4 inheems

40 struik; voedselrijke grond

in bos en bos rand; ook als heg

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond

in de winter roodverkleurende takken;

verzamelen afleggers en zaailingen

2 fruit

10 alle bodems

fruittuin/heg

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

heeft de neiging naar de grond te zakken en
afleggers te maken; makkelijk te oogsten

verzamel afleggers

60 vochtig en droog/zuur

overal

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond

dunne takken en zaailingen bruin; worden wit als
Zeer makkelijke uitzaaier
ouder

30 alle bodems; bosrandplant

heg, bosrand,

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

takdoorns; zeer diep wortelend moeilijk om fijne
wortels te oogsten + prunusachtige zwarte bast zaait; maar vaker wortelopschot; wel erg diep
steken
met lenticellen in horizontale lijnen

4 stad

25 ondergroei bos

bos en haag

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

heeft nog vaal witte bessen aan de takken

maakt uitgebreide klonen van afleggers en
wortelopschot

4 stad

40 steriele variëteit van gelderse roos

bosrand; haag

komt met 10 liter wortelkluit

nvt ; beschikbaar van kweker

nvt

150 op alle bodems

bosrand, haag

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

lichte stam als zaailing; kleine groene knoppen

zaait makkelijk uit

200 op alle bodems

bos, solitair

wortels minstens 10 cm onder
gewild, maar niet talrijk
de grond

op kweken uit kastanjes of let op moederboom

op kweken uit kastanjes of let op moederboom

altijd groene naaldachtige bladeren. Vertakt als
loofboom en niet als naaldboom in rozetten

zaait uit op zand

10 inheems

10 inheems

nvt

3

10 inheems

300 voorkeur zandige bodems

bos, solitair; haag

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

15

20 inheems

400 alle bodems

bos, solitair;

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

idem iep, maar kleinere boom met brede
kurklijsten op de takken

zaait en wortelopschot

solitair;

beschikbaar als snoeitakken;
planten vanaf maart diep in de
grond en bij goed bewateren
gewild, maar niet talrijk
wortelt hij

is te stekken met snoeitakken

snoeitakken diep in de grond gaan wortelen

wortels minstens 10 cm onder
gewild, maar niet talrijk
de grond

zwarte gladde bast met gele vlekjes

zaait

op kweken uit noten en let op moederboom

zaaien

mooie katjes; groeit horizontaal

takken wortelen in de grond

4x4

5

10 fruit

50 alle bodems

3x3

4

10 inheems

50 groeit zowel in moeras als in droge zure bossen bosrand; solitair

20x20

plaatselijk talrijk

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

droog bos

10x10

30 struik; vochtig en droog

20

30 noten/fruit

5

4 inheems

Housdt niet van natte voeten en wel van kalk;
dus iets droger en met goede kwaliteit grond
200 planten

50 nat met voeten in het water of aan oever

oever

wortels minstens 10 cm onder
gewild, maar niet talrijk
de grond
wordt meestal geleverd als
'slieten'van 1-3 m lang die zelf
wortelen; steek zo diep
mogelijk 40-60 cm in de grond
liefst tot bodemvocht; en liefst
vanaf half feb tot eind maart.
Minder kans in nov/dec op
bulk
aanslaan

op alle bodems, met voorkeur zand

wordt meestal geleverd als
'slieten'van 1-3 m lang die zelf
wortelen; steek zo diep
mogelijk 40-60 cm in de grond
liefst tot bodem vocht; en
liefst vanaf half feb tot eind
maart. Minder kans in nov/dec
op aanslaan of als wortelop
bulk
schot

maakt veel wortelopschot; volwasen boom heeft
verzamel wortelopschot rond moederbomen
hartvormige lenticellen in de bast

alle bodems

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

prunusachtige met lenticellen in strepen op de
bas ook jonge; grovere takken; wordt grote
boom

zaait uit

bos en solitair

wortels minstens 10 cm onder
de grond; met penwortel kan
plaatselijk talrijk
dat 50 cm diep zijn

diepe penwortel ook als als jonge zaailing;
schilferige bast; bruine knoppen

zaait makkelijk uit; niet waar grazers lopen ,
zwijen, etc

wortels minstens 10 cm onder
plaatselijk talrijk
de grond

prunusachtige met lenticellen in strepen op de
bas ook jonge; fientakken

verzamel wortelopschot

paarse knoppen; witte stippels op donkere bast

zeer makkelijke uitzaaier

veel lenticellen; wit merg in takken

takken wortelen in de grond

volwassen boom groot en diep gegroefde bast;
zaailingen extreem dun en lang met bruine
scherpe knoppen

kan als wilg met slieten gestekt worden; maar
zaait soms ook uit.

solitair

Zilverabeel

snelle groeier; wordt zeer grote boom: heeft
ruimte nodig

Zoete kers

wilde vorm van veredelde kers; bloei uitbundig in
4x4
april/mei en maakt kersen voor vogels

Zomereik

als boom vrijstaand en groot; gallen interessant;
eikels; of struikvorming bij elke 5 -10 jaar knotten 10x10

20

40 inheems

Zure kers

boom van waterkant; maakt elzenpropjes waar
veel vogels in winter van eten; vormt
stikstofbindende wortelknolletjes in zijn wortels

5x5

10

10 frui

50 alle bodems

solitair, bos rand

Zwarte Els

boom van waterkant; maakt elzenpropjes waar
veel vogels in winter van eten; vormt
stikstofbindende wortelknolletjes in zijn wortels

5x5

10

10 inheems

50 Nat

oevers en vochtig

Zwarte Vlier

witte bloemschermen (eetbaar) in mei, veel
besproductie in herfst (t.b.v. jam en wijn +
vogels) na 3 jaar in de vorm van staken die
spontaan wortelen in vochtige bosgrond

3x3

4

25 struik; bosrand; voedselrijk

alle bodems; solitair

wortels minstens 10 cm onder
bulk
de grond
wordt meestal geleverd als
stokken van ca 60 cm lang
met 3 of meer'knopen''. Steek
minstens 20 cm diep zodat 1
of 2 knopen onder grond
komen. Die gaan wortelen ipv
blad en takken maken; let op
de vlier is na 3 jaar al een
volwassen struik en vaak de
bulk
grootste van alle aanplant

alle bodems; bosrand; solitair

wordt meestal geleverd als
'slieten'van 1-3 m lang die zelf
wortelen; steek zo diep
mogelijk 40-60 cm in de grond
liefst tot bodem vocht; en
liefst vanaf half feb tot eind
maart. Minder kans in nov/dec
plaatselijk talrijk
op aanslaan; of zaailingen

Zwarte populier

snelle groeier; kenmerkende boom van polder;
heeft ruimte nodig

10x10

15x15

40

12

40

25 inheems

10 inheems

5

30

100 duin zand

100 alle bodems

800 alle bodems maar staat graag op zand

100 vochtige bodems

www.meerbomen.nu

