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Lijst van inheemse hoogstammen 
 
Wetenschappelijke benaming Soort Bodem:  

z: zandig; 
l: lemig 

Temperament: 
z: zonnig 
b: beschaduwd 

Vochtigheid:  
d: droog; 
v: vochtig 

Alnus glutinosa zwarte els l-z z-b v 
Betula pendula ruwe berk l z d-v 
Betula pubescens zachte berk z z v 
Carpinus betulus haagbeuk l z-b v 
Fagus sylvatica beuk z z-b d-v 
Fraxinus excelsior es z-l z-b v 
Populus alba witte abeel l-z z d-v 
Populus nigra zwarte populier l-z z v 
Populus tremula ratelpopulier z z d-v 
Prunus avium boskriek l-z z-b d-v 
Quercus petraea wintereik l z-b d-v 
Quercus robur zomereik z-l z d-v 
Sorbus aucuparia wilde lijsterbes l z-b d-v 
Tilia cordata winterlinde l z v 
Ulmus minor gladde olm l z v 
 
 
Lijst van inheemse struiken 
 
Wetenschappelijke benaming Soort Bodem:  

z: zandig; 
l: lemig 

Temperament: 
z: zonnig 
b: beschaduwd 

Vochtigheid:  
d: droog; 
v: vochtig 

Acer campestre spaanse aak l z-b d-v 
Cornus sanguinea rode kornoelje l z v 
Corylus avellana hazelaar l z-b d-v 
Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn l-z z d-v 
Crataegus laevigata tweestijlige meidoorn l z-b v 
Euonymus europaea wilde kardinaalsmuts z z-b d-v 
Frangula alnus vuilboom/sporkehout z-l z-b v 
Ligustrum vulgare wilde liguster l-z z-b d-v 
Malus sylvestris appel l z v 
Prunus padus vogelkers l z v 
Prunus spinosa sleedoorn l z v-d 
Rosa canina hondsroos z z v-d 
Sambucus nigra gewone vlier l-z z-b d-v 
Viburnum opulus gelderse roos l-z z v 
 
Voor meer info kan U terecht bij de gemeentelijke milieudienst, Vordensteinstraat 61, 2900 Schoten, Tel. 
03/685 04 62. 
 
 
Meer informatie betreffende de wilde tuin en inheemse beplanting kan U vinden in: 
 
Wullaert J., (1992), De Wilde tuin. Stichting Leefmilieu, Antwerpen, Marc Van de Wiele, Brugge. ISBN 90 
6966 030 X. 
Londo G., den Hengst J., (1993), Tuin vol wilde planten. Natuur in tuin en park. Natuurmonumenten, ‘s 
Graveland, Terra, Warnsveld. ISBN 90 6255 447 4. 
 



Deze boeken kunnen geraadpleegd worden op de Milieudienst (liefst eerst een seintje). Ze worden niet 
uitgeleend. 


