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Kaart bodemtypes in West-Vlaanderen.
De streekverwijzingen uit onderstaande tabellen verwijzen naar deze kaart
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Soorten te gebruiken bij de aanplant van houtkanten en losse
heggen

Beuk (Fagus sylvatica)
eik, Zomer (Quercus robur)
els, Zwarte (Alnus glutinosa)
esdoorn, Veld- (Acer campestre)
Haagbeuk (Carpinus betulus)
Hazelaar (Corylus avellana)
Hulst (Ilex aquifolium)
kastanje, Tamme (Castanea sativa)
lijsterbes, Wilde (Sorbus aucuparia)
meidoorn, Eénstijlige (Crataegus monogyna)
populier, Canada (Populus × canadensis)
Sleedoorn (Prunus spinosa)
wilg, kraak- (Salix fragilis)
wilg, Schiet- (Salix alba)
Abeel, Grauwe (Populus x canescens)
esdoorn, Gewone (Acer pseudoplatanus)
Gelderse roos (Viburnum opulus)
Kardinaalsmuts, Wilde (Euonymus europaeus)
kers, Zoete (Prunus avium)
kornoelje, Rode (Cornus sanguinea)
meidoorn, Tweestijlige (Crataegus laevigata)
olm, Fladder (Ulmus laevis)
populier, Ratel (Populus tremula)
roos, Heggen- (Rosa corymbifera)
roos, Honds- (Rosa canina)
vlier, Peterselie- (Sambucus nigra var. laciniata)
Vuilboom, sporkehout (Rhamnus frangula)
wilg, Amandel- (Salix triandra)
wilg, kat- (Salix viminalis)
Spontane gasten als nevensoorten
berk, Ruwe (Betula pendula)
berk, Zachte (Betula pubescens)
kamperfoelie, Wilde (Lonicera periclymenum)
wilg, Bos (Salix caprea)
wilg, Grauwe (Salix cinerea)

Leem

Zandleem

Zand

Polders

Duinen

Hakhout?

= lineaire elementen met spontane en/of geplante bomen en struiken, waarvan het beheer
varieert. Houtkanten en losse heggen kunnen worden beheerd als hakhout (cyclisch afzetten
tot tegen op grondniveau), maar evengoed kunnen in houtkanten en losse heggen bomen vrij
uitgroeien. Houtkanten die bestaan uit struiken kunnen eventueel niet beheerd worden.
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Soorten te gebruiken bij de aanplant van knotbomen
Knotbomen = bomen met een opgaande stam van anderhalve á tweeëneenhalve meter,
waarbij boven op die stam periodiek de daar groeiende takken of ‘pruik’ worden geoogst.
Door die oogst ontstaat er op deze hoogte een vergroeiing (verbreding) van de stam: de knot.

Leem

Zandleem

Zand

Polders

eik, Zomer- (Quercus robur)
els, Zwarte (Alnus glutinosa)
populier, Canada2 (Populus × canadensis)
populier, Zwarte (Populus nigra)
wilg, Kraak- (Salix fragilis)
wilg, Schiet- (Salix alba)
abeel, Grauwe (Populus x canescens)
esdoorn, Veld- (Acer campestre)
Haagbeuk (Carpinus betulus)
Linde species1

Duinen

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). Kandelaren gebeurde typisch met Linde.

zowel de Tilia cordata(Winterlinde), Tilia platyphyllos (Zomerlinde) en de Tilia x Eropaea (Hollandse linde) zijn
bruikbaar
2 enkel de oude variëteiten Serotina, robusta, Marilandica, Regenerata, Blauwe van Veurne, blauwe van
Eksaarde
1
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Soorten te gebruiken bij de aanplant van bomen

Leem

Zandleem

Zand

Polders

abeel, Grauwe (Populus x canescens)
Beuk (Fagus sylvatica)
Haagbeuk (Carpinus betulus)
Tamme kastanje (Castanea sativa)
eik, Zomer- (Quercus robur)
esdoorn, Veld- (Acer campestre)
Linde species1
Olm, Fladder- (Ulmus laevis)
Wilg, schiet- (Salix alba)
populier, Canada2 (Populus × canadensis)
Populier Zwarte (Populus nigra)

Duinen

= beplanting van hoogstambomen

zowel de Tilia cordata(Winterlinde), Tilia platyphyllos (Zomerlinde) en de Tilia x Eropaea (Hollandse linde) zijn
bruikbaar
2 enkel de oude variëteiten Serotina, robusta, Marilandica, Regenerata, Blauwe van Veurne, blauwe van
Eksaarde
1
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Soorten te gebruiken bij de aanplant van hagen

Leem

Zandleem

Zand

Polders

Duinen

= lijnvomige beplanting in grote dichtheid (2-5 planten per strekkende meter), die
onderhouden wordt door minstens jaarlijks scheren. Hagen bestaan in de regel uit één of
meerdere dominanten, die het hoofdbestanddeel van de haag uitmaken, en daarnaast een
aantal nevensoorten, die meestal slechts met één of enkele exemplaren in de haag
voorkomen.
Bij hagen is er ook een traditioneel verschil in gebruikte soorten, enerzijds bij bebouwing,
anderzijds in het landschap.

Beuk (Fagus sylvatica) *
Haagbeuk (Carpinus betulus)*
Hulst (Ilex aquifolium)
liguster, Wilde (Ligustrum vulgare)*
meidoorn, Eenstijlige (Crataegus monogyna)
Mispel (Mespilus germanica)*
Sleedoorn (Prunus spinosa)
Taxus (Taxus baccata)
esdoorn, Veld- (Acer campestre)
Hazelaar (Corylus avellana)
kornoelje, Rode (Cornus sanguinea)
meidoorn, Tweestijlige (Crataegus laevigata)
roos, Heggen (Rosa corymbifera)
roos, Honds- (Rosa canina)
Vlier (Sambucus nigra)
vlier, Peterselie- (Sambucus nigra var. laciniata)*

* Deze soorten komen als nevensoort in hagen hoofdzakelijk voor nabij bebouwing (erven, tuinen, …)
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Bron: Provinciebestuur West-Vlaanderen. (2011). Plant Goed! (1e ed.). Brugge, België: Peter Norro, dienst

Milieu-, Natuur- en Waterbeleid (MINAWA)
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