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Bijlage 1 

Streekeigen of genaturaliseerde hoogstambomen: voorstellen 
 

De hierna volgende bomen en hun variëteiten en klonen kunnen we adviseren voor gebruik te Zwevegem. 
De lijst is niet limitatief. Hou tevens rekening met de habitat, grondsoort en met de grondwaterstand. 

De minimum plantmaat voor hoogstambomen en hoogstamfruitbomen is 10-12 cm stamomtrek op 1.00 m 
hoogte. Bij voorkeur zwaardere maten aanplanten. 

 

1.  KNOTBOMEN 
- gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

- veldesdoorn  Acer campestre 
- zwarte els  Alnus glutinosa 

- haagbeuk  Carpinus betulus 

- gewone es  Fraxinus exselsoir 
- kleinbladige linde Tilia cordata 

- grootbladige linde Tilia platyphyllos 
- zomereik  Quercus robur 

- wintereik  Quercus petraea 
- knotwilg/schietwilg Salix alba  
 

2.  HOOGSTAMBOMEN 
- Noorse esdoorn Acer platanoïdes 
- gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

- veldesdoorn  Acer campestre 
- paardekastanje Aesculus hippocastanum 

- Zwarte els  Alnus glutinosa 
- Haagbeuk  Carpinus betulus 

- tamme kastanje Castanea sativa 

- eenstijlige meidoorn Crateagus monogyna 
- groene beuk  Fagus sylvatica 

- gewone es  Fraxinus excelsior 
- witte abeel  Populus alba 

- grauwe abeel  Populus canescens 
- Zwarte populier Populus nigra (met uitzondering van Populus nigra ‘Italica’) 

- trilpopulier  Populus tremula 

- zoete kers  Prunus avium 
- zomereik  Quercus robur 

- wintereik  Quercus petraea 
- gewone acacia Robinia pseudoacacia 

- schietwilg  Salix alba 

- wilg   Salix species 
- kleinbladige linde Tilia cordata 

- grootbladige linde  Tilia  platyphyllos 
- Hollandse linde Tilia europaea 

- gladde olm  Ulmus carpinifolia 
- ruwe olm  Ulmus glabra 

- fladderiep  Ulmus laevis 

 

 



3.  HOOGSTAMFRUITBOMEN 

Voor onze regio gaat het vooral om de volgende fruitboomsoorten in diverse rassen: 
 

- appel   Malus communis/Malus domestica, zoals de volgende soorten: 
Jacques Lebel, President Roulin, Reinette étoilée, Trezeke Meyers, Dubbele 

Bellefleur, Schone van Boskoop, Radoux, Franse Reinette, Keuleman, e.d. . 
    

- peer Pyrus communis, zoals de volgende soorten: 

Bruine kriekpeer, Bon Chrétien Williams, Conférence, Légipont, Saint-Remy, Ananas 
de Courtrai, e.d. . 

 
- kers/kriek  Prunus avium / Prunus cerasus, zoals de volgende soorten: 

      Early Rivers, Castor, Schaarbeekse kriek, e.d. . 

 
- okkernoot  Juglans regia, zoals de volgende soorten: 

   Broadview, Buccaneer, e.d. . 
 

- pruimen  Prunus domestica, zoals de volgende soorten: 
Reine-Claude D’Oullins, Queen Victoria, Reine Claude d’ Althann, Sainte-Cathérine, 

e.d. . 

 
 

Zie ook publicatie Hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen, Provinciebestuur West-Vlaanderen, 2008. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


